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نيويورك بو�ست: قطر ترف�ض تطبيق قوانني حظر متويل الإرهاب

داعمو الإرهاب ينعمون باحل�صانة يف الدوحة

ت�ساعد حدة اللهجة بني ترامب ومريكل
توتر غري م�صبوق بني اأمريكا واملانيا

•• و��شنطن-�أ ف ب: 

ت�صاعدت حدة اللهجة اأم�س بني الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
الذي �صن هجوما الذعا �صد املانيا، وامل�صت�صارة انغيال مريكل حيث 
التاريخ  يف  م�صبوق  غييري  م�صتوى  اىل  البلدين  بييني  التوتر  و�ييصييل 

احلديث.
ومنذ انتهاء قمة جمموعة ال�صبع يف �صقلية حيث مل ي�صدر ترامب 
التي  واالنييتييقييادات  امليينيياخ  حييول  باري�س  اتفاقية  ميين  وا�صحا  موقفا 
وجهها لدول يف حلف االطل�صي حول ت�صديد م�صتحقاتها، مل توفر 

امل�صت�صارة االملانية انتقاداتها ل�صيا�صة الرئي�س االمريكي اجلديد.
وكعادته اختار ترامب تويرت للرد. وكتب يف تغريدة �صباح الثالثاء 
اأنهم يدفعون اقل  لدينا عجز جتاري هائل مع املانيا، واإ�صافة اإىل 
مما يجب حللف �صمال االطل�صي واجلانب الع�صكري. هذا امر �صيء 

جدا للواليات املتحدة، و�صيتغري.
كلماتها  تنتقي  عييادة  التي  مريكل  اعييتييرت  ذلييك،  ميين  �صاعة  وقبل 
العبا  اأوروبيييا  ت�صبح  ان  الق�صوى  ال�صرورة  من  انييه  �صديد  بانتباه 

ن�صطا على ال�صاحة الدولية وخ�صو�صا ب�صبب ال�صيا�صة االمريكية.
امل�صت�صارة بالطبع ان العالقة بني جانبي االأطل�صي ترتدي  واأكدت 
اهمية كرى لكنها اأ�صافت نظرا للو�صع الراهن، هناك دافع ا�صايف 

كي من�صك يف اوروبا م�صرينا باأيدينا.
الهندي  الييوزراء  رئي�س  ا�صتقبالها  هام�س  على  امل�صت�صارة  واأ�صافت 
نارندرا مودي على اوروبا ان ت�صبح العبا نا�صطا يف الق�صايا الدولية 

كذلك، ولذلك اأهمية ق�صوى باعتباري.

•• عو��شم-وكاالت:

جتمع  ل�صخ�صيات  ت�صمح  قطر  اأن  بو�صت  نيويورك  ل�صحيفة  تقرير  اأفيياد 
يتمتعون  وبع�صهم  علني،  ب�صكل  بالعمل  االرهييابييييية  للجماعات  االأمييييوال 

بح�صانة قانونية يف الدوحة.
وقد خل�س تقرير لل�صحيفة اإىل اأن اأهمية قاعدة العديد اجلوية يف قطر 

لي�س �صبباً كافياً لغ�س النظر االأمريكي عن دعم الدوحة لالإرهاب.
ونقل التقرير عن خبري �صابق يف متويل االإرهاب يف وزارة اخلزانة االأمريكية 
ترف�س فر�س قوانني )اخلييزانيية( �صد متويل  ب�صاطة  بكل  اإن  قطر  قوله 

اجلماعات االإرهابية.
واأ�صاف امل�صوؤول ال�صابق يف اخلزانة االأمريكية اأن �صخ�صيات مدرجة دولياً 

كممولني لالإرهاب يعملون ب�صكل علني يف قطر.
الدميقراطيات”  عن  الدفاع  لي”موؤ�ص�صة  تقرير  يوؤكدها  االتهامات  وهييذه 
االأمريكية الذي يرى اأنه من �صبه امل�صتحيل اإيجاد اأي دليل يفيد اأن قطر 
الحقت اأو �صجنت اأو حتى اتهمت ممواًل لالإرهاب مدرجاً على قوائم دولية.

�صخ�صيات خمت�صة بجمع  اإن  بالقول  ذلك  اأكيير من  اإىل  التقرير  ويذهب 
�صابقاً  معروفة  كانت  التي  ال�صام،  فتح  )جبهة  �صوريا  يف  جف�س  لي  االأمييوال 

بجبهة الن�صرة( يتمتعون بح�صانة قانونية يف الدوحة.
ويف �صياق مت�صل، �صّلط تقرير نيويورك بو�صت ال�صوء اأي�صا على ال�صخ�صيات 
التي ت�صت�صيفهم قطر رغم �صلتهم باالإرهاب. وقد �صبب الوجود الر�صمي 
باأن  اأمييريكييييياً  قلقاً  دبلوما�صي،  مبكتب  املتمثل  قطر،  يف  طالبان  جلماعة 

اجلماعة املتطرفة قد ت�صتخدم قطر كمركز متويلها.

ا���ص��ت��ق��ال��ة م���دي���ر ال��ب��ي��ت 
الأب���ي�������ض ل��ات�����ص��الت

•• و��شنطن-وكاالت:

عاما،   47 دوبيييك  مييايييك  ا�صتقال 
البيت  يف  االتييييي�يييييصييييياالت  مييييدييييير 
رغبته  عييييلييييى  بييييينييييياء  االأبييييييييييي�يييييس، 
ال�صخ�صية وذلك بعد ثالثة اأ�صهر 

فقط من تعيينه يف هذا املن�صب.
وكييييان دوبييييك ميي�ييصييوؤوال اأكيييير وراء 
الرئي�س  ات�صاالت  عن  الكوالي�س 
حني  يف  ترامب  دونالد  االأمريكي 
�صباي�صر  �صني  با�صمه  املتحدث  اأن 
اخليييارجييييييية لهذه  اليييواجيييهييية  هييييو 

االت�صاالت.
اأحد االأركييان االأ�صا�صية  كان دوبك 
التي يعتمد عليها ترامب  القليلة 
كبريا  اهييييتييييمييييامييييا  ييييييييويل  اليييييييييذي 
بييالييعييالقييات اليي�ييصييخيي�ييصييييية والييييوالء 

ل�صخ�صه.
اأن  وراأت �صحيفة وا�صنطن بو�صت 
بييررهييا عر  الييتييي  دوبيييك  ا�صتقالة 
اإعالم  لو�صائل  اإلكرتونية  ر�صالة 
اأمريكية ام�س الثالثاء رمبا كانت 
بداية الإعادة ت�صكيل مراكز �صناعة 

القرار املقربة من ترامب.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه جل�صة جمل�س الوزراء  )وام(

























العرض لفترة محدودة 
TRAINING.KIC.AE / KHAWARIZMITS  

دو�ات ادارة االعمال 
دو�ات الموارد البش��ة 

دو�ات التسو�ق الم�يعات 
دو�ات المحاسبة 

دو�ات السياحة والسفر 
دو�ات االمن والسالمة 

الرسوم المتحركه 
تكنولوجيا المعلومات & وتصميم المواقع   

دو�ات التصميم الج�افيكي  
الدورة التحض��ة لاليلتس & التوفل  

مستويات اللغة االنجلي��ة 
اللغه العر�ية لغير الناطقين بها   

 * تطبق الشروط واالحكام 

عرض رمضان المميز 

ابوظبي 
شا�ع الم�ور بجانب محطة الباصات  

00971-2 40 80000
(اشرف) 0565029577
info@khawarizmi.com

العين 
منطقة الم��ال , مقابل حديقة طواية 

00971-37555005
بنان: 0565062818 – حميد: 0565062819

info.alain@khawarizmi.com

الباهية 
بجانب د�رفيلدز مول, الباهية 

00971-22015027
ایھاب 0566115560

نائب رئي�ض الدولة ي�ستقبل املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك

خال جل�صته برئا�صة حممد بن را�صد .. جمل�ض 
الوزراء يعتمد اإن�صاء جمل�ض الإمارات لاإفتاء

جنوب  م��ن  ج��ن��ود  حم��اك��م��ة 
ال�������ص���ودان ب��ج��رائ��م ح��رب

•• جوبا-�أ ف ب:

جنوب  يف  عيي�ييصييكييرييية  حمييكييميية  بييييييييداأت 
13 جنديا  اأميي�ييس حميياكييميية  اليي�ييصييودان 
اأجانب  اإغاثة  باغت�صاب عمال  متهمني 
وقتل �صحايف حملي اأثناء املواجهات يف 
جوبا يف يوليو املا�صي. و�صلط االعتداء 
التي  الوح�صية  االعييمييال  على  اليي�ييصييوء 
واأ�صفرت  احلكومية  الييقييوات  متار�صها 
عيين حتييقيييييق يييدييين فيي�ييصييل قييييوات حفظ 
ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة يف حماية 

املدنيني، ما اأدى اإىل اإقالة قائد القوة.
ومثل امل�صتبه بهم اأمام املحكمة مرتدين 
زيا ر�صميا متنوعا يوؤ�صر اإىل ارتباطهم 
باألوان  اأربعة  بينهم  خمتلفة،  بوحدات 

�صعبة النمور التي حتمي الرئي�س.
حممد  اأبوبكر  الع�صكري  املدعي  وقييال 
اإن هناك  رم�صان لوكالة فران�س بر�س 
اغت�صاب  جييرائييم  ولدينا  قتل،  جرمية 
ونهب وتخريب ممتلكات. ووثق تقرير 
وقوع  ووتيي�ييس  رايييتيي�ييس  هيييييوميين  ملنظمة 
عييلييى خييلييفيييييات عرقية  قييتييل  عييمييليييييات 
وعمليات اغت�صاب منها ما هو جماعي، 

و�صرب ونهب خالل املواجهات.

•• �أبوظبي -و�م:

هناأ جمل�س الوزراء برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قيادة و�صعب 
دولة االإمارات بحلول �صهر رم�صان املبارك .. داعيا املوىل اأن يجعله �صهر خري 

للجميع ولكافة ال�صعوب العربية واالإ�صالمية.

ودعا املجل�س - خالل اجتماعه م�صاء ام�س يف ق�صر الرئا�صة بح�صور الفريق 
�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
وزير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو 
�صوؤون الرئا�صة - جميع فئات املجتمع االإماراتي اأفرادا وموؤ�ص�صات اإىل ترجمة 
روحانية ال�صهر الف�صيل من خالل تعزيز مظاهر اخلري والعطاء واإعطائها 

زخما مبا ين�صجم مع القيم الرم�صانية االأ�صيلة.  )التفا�صيل �س3-2(
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حممد بن زايد خالل ا�صتقباله القيادات الع�صكرية واالأمنية  )وام(

ا�ستقبل القيادات الع�سكرية والأمنية وفريق نادي اجلزيرة بطل دوري اخلليج العربي

حممد بن زايد ي�صتقبل جموع املواطنني واأع�صاء 
الوطني الحتادي املهنئني بحلول �صهر رم�صان

•• �أبوظبي -و�م: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة بق�صر البطني جموع املواطنني وكبار امل�صوؤولني 

الذين قدموا لل�صالم على �صموه وتهنئته بحلول �صهر رم�صان.
من جهة اخرى ا�صتقبل �صموه بق�صر البطني م�صاء ام�س- عددا من قادة و�صباط 

وزارة الدفاع والقوات امل�صلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 
واملجل�س االأعلى لالأمن الوطني وم�صوؤويل خمتلف االأجهزة االأمنية بالدولة.

الريا�صي وال�صيخ حممد بن حمدان  نادي اجلزيرة  ا�صتقبل �صموه رئي�س  كما 
بن زايد اآل نهيان رئي�س �صركة اجلزيرة لكرة القدم فريق نادي اجلزيرة لكرة 

القدم احلائز على بطولة دوري اخلليج العربي للمو�صم 2016 2017- .
)التفا�صيل �س4-2(

•• بغد�د-�أ ف ب:

وتبنى  بييغييداد  ا�صتهدفا  تفجريين  يف  الع�صرات  وا�صيب  �صخ�صا   27 قتل 
هجمات  ت�صاعد  على  ال�صوء  ي�صلط  ما  احدهما،  االإرهييابييي  داع�س  تنظيم 

االإرهابيني رغم موا�صلة القوات االمنية عملية ا�صتعادة املو�صل.
يتوجه  حيث  رميي�ييصييان  �صهر  بييدء  على  قليلة  اأييييام  بعد  التفجريان  وييياأتييي 
العراقيون عادة بعد االإفطار ل�صراء احتياجاتهم او للخروج م�صاء للتخفيف 
ا�صهر  �صبعة  ميين  اأكيير  منذ  العراقية  الييقييوات  وتنفذ  العمل.  �صغوط  عيين 

القوات العراقية توا�سل عملية ا�ستعادة املو�سل

ع�صرات القتلى واجلرحى بتفجريين يف بغداد
عملية كبرية ال�صتعادة ال�صيطرة على املو�صل من قب�صة تنظيم داع�س الذي 
ي�صيطر على املدينة منذ نحو ثالثة لكن الهزائم التي حلقت باملتطرفني 

مل متنعهم من القيام بهجمات دموية يف بغداد ومناطق اخرى يف البالد.
ال�صتعادة  عمليات  الييعييراقييييية  الييقييوات  موا�صلة  مييع  الهجمات  هييذه  وتيياتييي 
ال�صيطرة على املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة تنظيم داع�س يف اجلانب الغربي 

من مدينة املو�صل، اآخر اأكر معاقل االإرهابيني يف البالد.
ومتثل احياء ال�صفاء وال�صحة والزجنيلي الواقعة اىل ال�صمال من املدينة 

القدمية ، املناطق التي ت�صعى القوات االمنية لل�صيطرة عليها.
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اأخبـار الإمـارات

خالل جل�سته برئا�سة حممد بن را�سد 

جمل���ض ال��وزراء يعتم���د اإن�ص���اء جمل����ض الإم���ارات لاإفت����اء

ا�ستقبل القيادات الع�سكرية والأمنية

حممد بن زايد يوؤكد اعتزازه باأبناء القوات امل�صلحة والأجهزة الأمنية ودورهم يف حماية اإجنازات الوطن ومكت�صباته 

•• �أبوظبي -و�م:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الييوزراء  جمل�س  هناأ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اليييوزراء حاكم دبييي رعيياه اهلل قيييييادة و�صعب  جمل�س 
دولة االإمارات بحلول �صهر رم�صان املبارك .. داعيا 
املوىل اأن يجعله �صهر خري للجميع ولكافة ال�صعوب 

العربية واالإ�صالمية.
ودعا املجل�س - خالل اجتماعه م�صاء ام�س يف ق�صر 
الرئا�صة بح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة - جميع فئات 
ترجمة  اإىل  وموؤ�ص�صات  اأفيييرادا  االإميياراتييي  املجتمع 
تعزيز مظاهر  الف�صيل من خالل  ال�صهر  روحانية 
اخلييري والييعييطيياء واإعييطييائييهييا زخييمييا مبييا ين�صجم مع 
القيم الرم�صانية االأ�صيلة وي�صهم يف تكري�س ثقافة 

اخلري وتعميمه يف عام اخلري.
لالإفتاء  االإمييييارات  جمل�س  اإنيي�ييصيياء  املجل�س  واعتمد 

اليي�ييصييرعييي وذليييييك بيييهيييدف اإييييجييياد مييرجييعييييية واحييييدة 
ومعتمدة لالإفتاء وتوحيدها و�صبطها وتنظيمها يف 
الدولة .. اإ�صافة اإىل بيان �صماحة الدين االإ�صالمي 
املجتمع من  امل�صتجدة يف  وامل�صائل  االأمييور  ومواكبة 
ال�صرعي  العلم  ذوي  املخت�صني من  خالل عدد من 
املجتمع  الييدوليية ومبييا يحفظ متا�صك  واخليييرة يف 
اإ�صدار  مهامه  �صمن  املجل�س  و�صيتوىل  وعقيدته. 
املختلفة  واملو�صوعات  امل�صائل  ال�صرعية يف  الفتاوى 
اأو  الر�صمية  بناء على طلب من اجلهات احلكومية 
وتوحيد  الفتوى  و�صبط  االأ�صخا�س  اأو  املوؤ�ص�صات 
يف  اإ�ييصييدارهييا  واآليييييات  �صوؤونها  وتنظيم  مرجعيتها 
وتاأهيل  االإفييتيياء  ت�صاريح ممار�صة  واإ�ييصييدار  الييدوليية 
املييفييتييني وتييدريييبييهييم وتيينييمييييية مييهيياراتييهييم اإىل جانب 
ال�صلة  ذات  ال�صرعية  واالأبييحيياث  الييدرا�ييصييات  اإ�ييصييدار 

مبختلف جماالت التنمية.
اأع�صاء  ت�صكيل  جل�صته  خييالل  املجل�س  اعتمد  كما 
الهيئة العليا ال�صرعية لالأن�صطة املالية وامل�صرفية.. 
واملبادئ  واملعايري  القواعد  بو�صع  الهيئة  وتخت�س 
التي  وامل�صرفية  املالية  واالأن�صطة  لالأعمال  العامة 

تتوافق واأحكام ال�صريعة االإ�صالمية وتتوىل الرقابة 
الداخلية  ال�صرعية  الرقابة  جلييان  على  واالإ�ييصييراف 
اأو جزءا  التي متار�س كافة  املالية  واملن�صاآت  للبنوك 
اإىل  االإ�صالمية  ال�صريعة  الأحكام  وفقا  اأعمالها  من 
جانب و�صع اإطار عام للحوكمة االإ�صالمية واإ�صدار 
االأمور  حييول  ال�صرعية  واالآراء  الييفييتيياوى  وتييقييدمي 
اأو  املييركييزي  امل�صرف  جانب  من  عليها  تعر�س  التي 

املوؤ�ص�صات املالية االأخرى يف الدولة.
جل�صته  خييالل  املجل�س  اعتمد   .. اآخيير  �صعيد  وعلى 
ال�صيا�صة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�صية يف الدولة 
اإطار وطني متعدد القطاعات  والتي تهدف الإعييداد 
لتعزيز ال�صحة النف�صية وتطوير اخلدمات ال�صحية 
النف�صية ورفعها اإىل اأف�صل امل�صتويات العاملية وذلك 
وفق نظام فعال يعمل بال�صراكة مع اجلهات املعنية 

بتوفري اخلدمات النف�صية.
على  ملمو�س  اإيييجييابييي  انعكا�س  لل�صيا�صة  و�صيكون 
للعناية  يحتاجون  الييذييين  واالأ�ييصييخييا�ييس  اخلييدمييات 
خف�س  خيييالل  ومييين  النف�صية  اجلييوانييب  يف  خييا�ييصيية 
على  املقدمة  جييودة اخلدمات  وزيييادة  العالج  تكلفة 

والعمل  وتكاملها  عملها  وتنظيم  اأ�ييصييمييل  م�صتوى 
بيئة  �صاملة ومميزة يف  نف�صية  توفري خدمات  على 
وبرامج  وت�صريعات  �صيا�صات  �صحية م�صتدامة وفق 

و�صراكات فاعلة حمليا ودوليا.
اإ�صدار  املجل�س  اعتمد   .. الت�صريعية  اليي�ييصييوؤون  ويف 
الثقافية  الييقييطييع  بيي�ييصيياأن حيي�ييصييانيية  قيييانيييون احتيييييادي 
االأجنبية من احلجز وامل�صادرة وذلك بهدف حماية 
الثقافية  االأهمية  ذات  االأجنبية  الثقافية  القطع 
وذلك  وامل�صادرة  احلجز  اإجيييراءات  �صد  وحت�صينها 
جمال  يف  الييعيياملييي  امل�صتوى  على  املتبع  النحو  على 
املتاحف واالأعمال ذات االأهمية الثقافية والتاريخية. 
الدولة  على  اإيجابا  الت�صريع  اإ�صدار  اآثييار  وتنعك�س 
ال�صاحة الدولية ويجعلها  مبا يعزز من مكانتها يف 

منوذجا يحتذى به يف املنطقة.
ب�صاأن  احتيييادي  قييانييون  اإ�ييصييدار  املجل�س  اعتمد  كما 
املن�صاآت  ي�صتهدف  واليييذي  املن�صاأ  و�ييصييهييادات  قييواعييد 
ت�صهيل  اأجييل  من  وامل�صتوردين  امل�صدرة  ال�صناعية 
تطوير  اإىل  ويييهييدف  امليينييتييجييات..  ت�صدير  عمليات 
من  الدولة  يف  االقت�صادية  والت�صريعات  ال�صيا�صات 

االأ�صواق  يف  الوطني  املنتج  تناف�صية  تعزيز  خييالل 
اخلارجية وح�صوله على املعاملة التف�صيلية.

كما يدعم القانون االحتادي يف الوقت نف�صه البيئة 
الت�صريعية املنظمة ملمار�صة االأعمال بالدولة وذلك 
ميين خيييالل تييو�ييصيييييح الييقييواعييد الييتييي يييتييم تطبيقها 
روؤية  امل�صتثمر  يعطي  ومبييا  املنتج  من�صاأ  حتديد  يف 
وا�صحة ب�صاأن القواعد التي يتم تطبيقها بخ�صو�س 

منح املنتج املعاملة التف�صيلية من عدمه.
وكيفية  املنتج  من�صاأ  تعريفات  الييقييانييون  ويت�صمن 
املناط  واجلهات  ب�صاأنها  والتحقق  ال�صهادات  اإ�صدار 
بها بح�صب نوع ال�صهادة. كما اعتمد املجل�س اإ�صدار 
اإىل  الهادف  املنتجات  �صالمة  ب�صاأن  احتييادي  قانون 
التنمية  يدعم  واالأنييظييميية مبييا  املنتجات  جييودة  رفييع 
امل�صتدامة ويعزز جودة احلياة ومكانة الدولة كمركز 
التدابري  الييقييانييون  يت�صمن  حيييييث  عيياملييي  اقييتيي�ييصيياد 
واملييمييار�ييصييات واالإجييييييييراءات الييوقييائييييية املييطييلييوب من 
املنتجني واملوردين والتجار االلتزام بها اأو اتخاذها 
لها  امل�صوق  وال�صلع  املنتجات  خماطر  ميين  للوقاية 
داخيييل وخيييارج الييدوليية واآليييييات احلييفيياظ على �صحة 

و�صالمة واأمن االأفراد واملمتلكات والبيئة وامل�صلحة 
العامة. كما يت�صمن القانون اإجراءات الرقابة على 
وب�صالمة  بالتعليمات  التقيد  من  للتاأكد  االأ�ييصييواق 
واالأحكام  اجليييزاءات  جانب  اإىل  املعرو�صة  املنتجات 

واإجراءات �صحب وا�صرتجاع املنتجات يف االأ�صواق.
ويف العالقات الدولية .. اعتمد املجل�س و�صادق على 
عدد من االتفاقيات الدولية والتي �صملت الت�صديق 
عييلييى بييروتييوكييول بييني حييكييوميية االإمييييييارات وحكومة 
جمهورية كازاخ�صتان ب�صاأن التعديالت على اتفاقية 
امل�صبقة  اليييدخيييول  تيياأ�ييصييرية  املييتييبييادل مييين  االإعيييفييياء 
والت�صديق  الدبلوما�صية  ال�صفر  جيييوازات  حلاملي 
على اتفاقية مع مملكة ال�صويد ب�صاأن خدمات النقل 
كو�صتاريكا  جمهورية  حكومة  مييع  واأخيييرى  اجلييوي 
بيي�ييصيياأن اخليييدميييات اجليييويييية بيييني اإقييليييييميييييهييمييا وفيما 
اإىل جانب الت�صديق على النظام االأ�صا�صي  ورائهما 

للمنظمة االإ�صالمية لالأمن الغذائي.
الدولة على  اإطار حر�س  وتاأتي هذه االتفاقيات يف 
ال�صداقة  عالقات  وتوطيد  الدولية  مكانتها  تعزيز 

مع دول العامل.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
- بق�صر البطني م�صاء ام�س- عددا من قادة و�صباط 
الداخلية  ووزارة  امليي�ييصييلييحيية  واليييقيييوات  اليييدفييياع  وزارة 
االأعلى  واملجل�س  اأبييوظييبييي  ل�صرطة  الييعيياميية  والييقيييييادة 
االأمنية  االأجييهييزة  خمتلف  وم�صوؤويل  الوطني  لالأمن 
�صهر  مبنا�صبة  معهم  التهاين  �صموه  وتبادل  بالدولة. 

اأن يعيد هذا  رم�صان املبارك .. داعني املوىل عز وجل 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  ال�صهر الف�صيل على �صاحب 
“ مبوفور  “ حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايييد 
ال�صحة والعافية وعلى وطننا الغايل مبزيد من الرقي 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية  والتطور. ورفع قادة وكبار �صباط 
واالأجهزة االأمنية خال�س التهاين التريكات ل�صاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�صلحة واأع�صاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات و�صعب 
االإمارات بهذه املنا�صبة الكرمي .. داعني اهلل عز وجل اأن 
يعيد هذه املنا�صبة املباركة على دولة االإمارات العربية 
عليها  يدمي  واأن  والركة  اخلري  بكل  و�صعبها  املتحدة 

نعمة االأمن واالأمان والعزة والرخاء.
واأعيييييرب �ييصيياحييب اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حمييمييد بيين زايييييد اآل 
واالأجهزة  امل�صلحة  الييقييوات  باأبناء  اعييتييزازه  عيين  نهيان 

اإجنازات  به يف حماية  يقومون  الذي  وبالدور  االأمنية 
اأمنه  وحفظ  حيا�صه  عن  والدفاع  ومكت�صباته  الوطن 
وا�صتقراره ومبا يتحلون به من تفان واإخال�س وبذل 

وعطاء وكفاءة مهنية عالية.
كما اأعرب �صموه عن متنياته لهم وجلميع اأبناء الوطن 
دوام التوفيق والنجاح يف خدمة وطننا العزيز وحتقيق 

ما ن�صبوا اإليه من ازدهار ورفعة.
واأدى احل�صور �صالة املغرب جماعة .. ثم تناولوا طعام 

االإفطار على مائدة �صموه يف ق�صر البطني.

حيي�ييصيير اال�ييصييتييقييبييال .. �ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حييمييدان بيين زايد 
ومعايل  الييظييفييرة  منطقة  يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل 
الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�صي رئي�صة املجل�س الوطني 
االحتادي و�صمو ال�صيخ �صعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
نهيان  اآل  زايييد  بن  نهيان  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  حاكم 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
ال�صيخ  �صمو  والفريق  واالإن�صانية  اخلريية  لالأعمال 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  �صيف 
وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و�صمو 
ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
و�صمو  نهيان  اآل  زايييد  بن  ذييياب  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي 
نييهيييييان وزيييير اخلارجية  اآل  بيين زاييييد  اليي�ييصيييييخ عييبييداهلل 
والييتييعيياون الييييدويل و�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ خييالييد بيين زايييييد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية 
ال�صيخ  و�صمو  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي  االإن�صانية 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد 

وعدد من ال�صيوخ والوزراء وكبار امل�صوؤولني.

•• �أبوظبي-و�م: 

باب  فتح  اإعييادة  عن  ام�س  للتعليم  اأبوظبي  اأعلن جمل�س 
اأبوظبي  اإمييييارة  مييدار�ييس  يف  للت�صجيل  الطلبات  تييقييدمي 
املواطنني ومن يف حكمهم ممن مل  والطالبات  للطالب 
 30 اليوم  من  اعتبارا  ال�صابقة  الت�صجيل  فييرتة  يدركوا 

مايو 2017 حتى بداية العام الدرا�صي.
وقد جاء هذا القرار جتاوبا من جمل�س اأبوظبي للتعليم 
اأبنائهم  لت�صجيل  االمييور  اأخييرى الأولييييياء  الإتيياحيية فر�صة 
الطلبة يف املدار�س احلكومية يف اإمارة اأبوظبي اإلكرتونيا 

ح�صب ال�صواغر املتوفرة يف املدار�س املتاحة �صمن النطاق 
اجلغرايف ل�صكن الطلبة.

واأكييييد �ييصييعييادة حمييمييد �ييصييامل الييظيياهييري املييدييير التنفيذي 
حري�س  املجل�س  اأن  باملجل�س  املدر�صية  العمليات  لقطاع 
فرتة  قبل  الطلبة  جلميع  الدرا�صية  املقاعد  تاأمني  على 
كافية من بداية العام الدرا�صي بهدف ت�صهيل انتظامهم 
الدرا�صي  للعام  االحييتييييياجييات  كييافيية  وتييوفييري  الييدار�ييصيية  يف 
اجلديد .. م�صريا اإىل اأن املجل�س قد بادر باإعادة فتح باب 
التقدمي لطلبات الت�صجيل للطالب والطالبات املواطنني 
تفهما الأو�صاع بع�س اأولياء االمور الذين مل يتمكنوا من 

الت�صجيل خالل الفرتة املا�صية الأ�صباب وظروف خارجة 
عن اإرادتهم. واأو�صح الظاهري اأن عملية الت�صجيل خالل 
وبا�صتخدام  االلكرتوين  املوقع  �صتكون عر  الفرتة  هذه 
قارىء الهوية فقط دون الرجوع كليا اإىل املدار�س وعليه 
جميع  يف  جمانا  الهوية  قييارئ  بتوفري  املجل�س  قييام  فقد 
والعني  اأبوظبي  يف  الرئي�صية  املتعاملني  خدمة  مييراكييز 
اليييييوم حتى  تييبييداأ  الييتييي  الت�صجيل  فييرتة  والييظييفييرة طيلة 

بداية العام الدرا�صي اجلديد.
التي  املا�صية  الت�صجيل  فييرتة  اأن  اإىل  الييظيياهييري  ولييفييت 
ابريل   6 اخلمي�س  حتى   2017 فراير   19 من  كانت 

اأولياء  قبل  من  كبريا  وجتيياوبييا  اإقييبيياال  �صهدت   -2017
ومبختلف  املييدار�ييس  يف  الطلبة  اأبنائهم  لت�صجيل  االأميييور 
طالب  ت�صجيل13200  مت  حيييييث  الييدرا�ييصييييية  امليييراحيييل 
وطالبة حتى تاريخ 6 ابريل 2017 ال�صيما وقد حر�س 
املجل�س باالإعالن عن فرتات واآلية الت�صجيل عر خمتلف 

قنوات التوا�صل التابعة للمجل�س.
املدار�س  يف  الت�صجيل  االأمييير  لييوىل  ميكن  اأنيييه  اإىل  ونيييوه 
التي �صتظهر عر النظام االإلكرتوين ت�صجيل على موقع 
وذلك   ،www.adec.ac.ae االلييكييرتوين  املجل�س 
يتم  بحيث  ال�صكني  واليينييطيياق  املييتييوفييرة  ال�صواغر  ح�صب 

 eSIS ت�صجيل الطالب مبا�صرة يف نظام بيانات الطالب
املقروءة  بالبيانات  واال�صتعانة  الهوية  بطاقة  عن طريق 

من بطاقة الهوية.
االأوىل  ال�صنة  يف  االأطييفييال  لريا�س  القبول  �صن  ويتمثل 
 31 من ريا�س االأطفال ملن اأكمل الرابعة من عمره يف  
اأما بالن�صبة   2017-12-31 دي�صمر من عام القبول 
من  عييمييره  ميين  اخلام�صة  اأكييمييل  فلمن  الثانية  للرو�صة 
اأما �صن القبول لل�صف االأول من املرحلة  عام القبول .. 
االأ�صا�صية فلمن اأكمل ال�صاد�صة من عمره من عام القبول 

وذلك يف ريا�س االأطفال و املدار�س احلكومية.

اأبوظبي للتعليم يعلن عن اإعادة فتح باب تقدمي الطلبات للت�صجيل يف املدار�ض احلكومية اإلكرتونيا 
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حمم��د ب�ن را�ص��د ي�صتقب��ل املهنئ��ني ب�صه��ررم�ص��ان املب��ارك

حممد بن زايد ي�صتقبل جموع املواطنني واأع�صاء الوطني الحتادي املهنئني بحلول �صهر رم�صان

•• دبي-و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الييوزراء حاكم دبي رعيياه اهلل يف ق�صر �صموه يف 

زعبيل م�صاء ام�س بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�ييصييد  بيين  بيين حممد 
اآل  را�ييصييد  بيين  حممد  بيين  مكتوم  ال�صيخ  و�صمو 
بن  هييزاع  ال�صيخ  و�صمو  دبي  نائب حاكم  مكتوم 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد 

الإمارة اأبوظبي جموع املهنئني من ابناء القبائل 
الذين جاوؤوا من جميع مناطق الدولة، وقدموا 
نائب  ال�صمو  �صاحب  اىل  والتريكات  التهاين 
اليييييوزراء حاكم  رئييييي�ييس جمل�س  اليييدولييية  رئييييي�ييس 
دبي ومتنياتهم ل�صموه بدوام ال�صحة وال�صعادة 

مييتييوجييهييني بييالييدعيياء اىل اليييبييياري عييز وجيييل ان 
نعمة  عليها  وييييدمي  الر�صيدة  قيادتنا  يحفظ 
دولتنا  يحمي  وان  والييعييطيياء  واخليييري  ال�صحة 
احلييبيييييبيية مييين �يييصيييرور خييلييقييه واملييرتبيي�ييصييني بها 

�صوءا.

اأحمد بن حممد بن  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
را�صد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  للمعرفة  مكتوم  اآل 
ال�صيوخ  من  وعييدد  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

والوزراء وامل�صوؤولني.

مائدة  االإفطارعلى  طعام  اجلميع  تيينيياول  وقييد 
�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حمييمييد بييين را�يييصيييد اآل 
اخلالق  �صائلني  الييعييامييرة  الرم�صانية  مييكييتييوم 
�صبحانه وتعاىل ان يدميها من نعمة ويحفظها 

من زوال.

•• �أبوظبي -و�م: 

ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  ا�ييصييتييقييبييل 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايييد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اليييبيييطيييني جموع  بييقيي�ييصيير  امليي�ييصييلييحيية 
الذين  امل�صوؤولني  وكييبييار  املييواطيينييني 
وتهنئته  �صموه  على  لل�صالم  قدموا 

بحلول �صهر رم�صان املبارك.
ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  تيييبيييادل  و 
التهاين  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد 
بهذه  اجليييميييييييع  مييييع  واليييتيييرييييكيييات 
عز  اهلل  ..داعييييني  الييكييرمييية  املنا�صبة 
املبارك  ال�صهر  هييذا  يعيد  اأن  وجييل 
عيييليييى وطييينييينيييا الييييغييييايل مبيييزييييد من 
اخليييري واليييركييية والييتييقييدم واالأميييين 
واالأمييييان والييتييقييدم واالزدهييييار وعلى 
والرقي يف  بالرخاء  االإمييارات  �صعب 
ظييل قيييييادة �ييصيياحييب اليي�ييصييمييو ال�صيخ 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين  خييليييييفيية 
يييدمي على  واأن  اهلل  الييدوليية حفظه 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة موفور 

وال�صحة والعافية.
اأطيييييييييب  اأعييييييييييرب املييييهيييينييييئييييون عييييين  و 

التمنيات  واأجيييييميييييل  الييييتييييريييييكييييات 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
زايد اآل نهيان بهذه املنا�صبة املباركة 
ال�صحة  ميييوفيييور  ليي�ييصييمييوه  مييتييميينييني 

وال�صعادة.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  كما 

اأع�صاء  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  حمييمييد 
املجل�س الوطني االحتادي ترافقهم 
عبداهلل  اأميييييييل  الييييدكييييتييييورة  مييييعييييايل 

القبي�صي رئي�صة املجل�س .
معهم  اليييتيييهييياين  �يييصيييميييوه  تييييبييييادل  و 
مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك داعني 

املوىل عز وجل اأن يعيد هذا ال�صهر 
الف�صيل على �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين  خييليييييفيية 
ال�صحة  الدولة حفظه اهلل مبوفور 
والعافية وعلى وطننا العزيز مبزيد 

من التقدم والرقي والتطور.

و دعا اجلميع اهلل عز وجل اأن يعيد 
هيييذه امليينييا�ييصييبيية املييبيياركيية عييلييى دولة 
و�صعبها  املتحدة  العربية  االإمييييارات 
يدمي  واأن  والييييركيييية  اخليييييري  بيييكيييل 
والعزة  واالأميييان  االأميين  نعمة  عليها 

والرخاء.

ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �يييصييياحيييب  متييينيييى  و 
الأع�صاء  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد 
الييوطيينييي االحتييييييادي دوام  املييجييليي�ييس 
الوطن  خدمة  يف  والنجاح  التوفيق 
وامل�صاهمة يف تنميته وتطوره يف ظل 
رعاية وقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

رئي�س  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين  خييليييييفيية 
الدولة حفظه اهلل.

ال�صيخ  �ييصييمييو   .. امليييقيييابيييالت  حيي�ييصيير 
اآل نييهيييييان ممثل  حييمييدان بيين زايييييد 
ومعايل  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
القبي�صي  عييبييداهلل  اأمييييل  الييدكييتييورة 

االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة 
و�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ �ييصييعيييييد بييين زايييييد اآل 
و�صمو  اأبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  نييهيييييان  اليي�ييصيييييخ 
زايد  موؤ�ص�صة  اأميينيياء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  نييهيييييان  اآل  �ييصييلييطييان  بييين 
�صمو  والفريق  واالإن�صانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاييييييد  بييين  �ييصيييييف  اليي�ييصيييييخ 
وزير  الييييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد 
الرئا�صة و�صمو  الوزراء وزير �صوؤون 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  حييامييد  اليي�ييصيييييخ 
اأبوظبي  عييهييد  ويل  دييييييوان  رئييييي�ييس 
و�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ ذيييييياب بييين زاييييييد اآل 
نهيان و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
الدويل و�صمو ال�صيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
زايد العليا للرعاية االإن�صانية وذوي 
ال�صيخ  و�صمو  اخلا�صة  االحتياجات 
ع�صو  نهيان  اآل  خليفة  بيين  حممد 
املجل�س التنفيذي وعدد من ال�صيوخ 

والوزراء وكبار امل�صوؤولني.
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•• �ملكال -و�م:

وقييعييت هيئة الييهييالل االأحييميير االإمييياراتيييي، ام�س 
الييعيياميية للكهرباء  املييوؤ�ييصيي�ييصيية  اإتييفيياقييييية عييمييل مييع 
ب�صاحل ح�صرموت، وذلك لتنفيذ م�صروع تعزيز 
كيبالت  �صبكة  ومتديد  الييريييان  منطقة  كهرباء 
املكال  مدينة  �ييصييرق  الييريييان  مبنطقة  الييكييهييربيياء 
عا�صمة املحافظة، التي يبلغ عدد �صكانها حوايل 
اربع مئة ا�صرة كما مولت الهيئة م�صروع تعزيز 
وتزويدة  الييريييان،  منطقة  م�صجد  كهرباء  خييط 
باملكيفات للتخفيف عن امل�صليني من وطاأة حر 

�صيف مدينة املكال ال�صديد .

االماراتي  االأحييميير  الييهييالل  فييريييق  رئي�س  واكيييد 
بح�صرموت عقب توقيع اتفاقية العمل ان الهيئة 
خالل  واخلييريييية  االإن�صانية  اأعمالها  �صتوا�صل 
جهودها  �صتكثف  انها  بل  املبارك،  رم�صان  �صهر 
املحليني،  املواطنني  معاناة  لتخفيف  ال�صاعية 
الذين عانوا الكثري خالل االزمة اليمنية موكداً 
ان توقيع هذا العقد ياأتي �صمن �صل�صلة امل�صاريع 
االإن�صانية واالإغاثية التي تتبناها دولة االإمارات 
الييعييربييييية املييتييحييدة، عيير هيييييئيية الييهييالل االأحمر 
االإماراتي يف ح�صرموت، لتخفيف وطاة االأزمة 

على املواطنني.
بدوره �صكر مدير عام املوؤ�ص�صة العامة للكهرباء 

ب�صاحل ح�صرموت املهند�س مانع بن ميني، دولة 
االن�صاين  وممثلها  املييتييحييدة  العربية  االمييييارات 
بح�صرموت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي على 
اجلهود املبذولة يف �صبيل تخفيف املعاناة، والدعم 
النوعي الذي يقدمة الهالل يف االأمور اال�صا�صية 
وم�صاريع  اغيياثيية  ميين  املييواطيينييني  بحياة  املتعلقة 

بنية حتتية ومبادرات ان�صانية وتنموية.
وتيييوا�يييصيييل هيييييئيية اليييهيييالل االأحييييميييير االميييياراتييييي 
امليي�ييصيياعييدة االغاثية  جييهييودهييا الييراعييييية لييتييقييدمي 
االنيي�ييصييانييييية لييلييمييواطيينييني يف حيي�ييصييرمييوت خالل 
عييدة م�صاريع  ميين خييالل  املييبييارك  �صهر رم�صان 
اخرها توزيع وجبات االفطار اجلاهزة بال�صوارع 

الييرئييييي�ييصييييية يف ميييدن ومييديييريييات �ييصيياحييل ووادي 
وا�صلت  اخييرى  جهة  من  ح�صرموت.  حمافظة 
للقطاع  االماراتية دعمها  الهالل االحمر  هيئة 
الالزمة  وامل�صتلزمات  باملعدات  اليمني  ال�صحي 

لت�صغيل امل�صت�صفيات واملرافق ال�صحية .
بتزويد  اميي�ييس  الهيئة  قييامييت  االطييييار  هيييذا  وفيييى 
من  ب�صحنة  تييعييز  مييديييرييية  يف  املييخييا  م�صت�صفي 
الديزل  مييين  ليييرت  االف   9 فيييى  اليييوقيييود متييثييلييت 

لت�صغيل امل�صت�صفى على مدى 3 ا�صهر قادمة.
امل�صت�صفى  متكني  فييى  ال�صحنة  هييذه  و�صت�صاهم 
حاجة  يلبي  مبا  وخدماته  مرافقه  ت�صيري  من 

ال�صكان املا�صة لال�صت�صفاء.

حممد بن زايد ي�صتقبل فريق نادي اجلزيرة الفائز ببطولة دوري اخلليج العربي
••�أبوظبي -و�م: 

ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  ا�ييصييتييقييبييل 
نيييهيييييييان ويل  اآل  زايييييييد  بيييين  حميييميييد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بييحيي�ييصييور �صمو  امليي�ييصييلييحيية  ليييليييقيييوات 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حييمييدان  ال�صيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احليياكييم  ممييثييل 
اجلزيرة  ليينييادي  الفخري  الرئي�س 
الريا�صي و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س 
الييريييا�ييصييي وال�صيخ  نيييادي اجلييزيييرة 
حميييميييد بيييين حييييمييييدان بيييين زايييييييد اآل 
لكرة  اجلزيرة  �صركة  رئي�س  نهيان 
فريق  البطني  بق�صر  ام�س  الييقييدم 
نييادي اجلييزيييرة لكرة الييقييدم احلائز 
العربي  اخلليج  دوري  بطولة  على 

. للمو�صم 2016 -2017 
ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �يييصييياحيييب  وتييييبييييادل 

التهاين  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد 
�صهر رم�صان  والتريكات مبنا�صبة 
واجلهازين  الييالعييبييني  مييع  املييبييارك 

اجلزيرة  لييينيييادي  والييفيينييي  االإداري 
هذا  يعيد  اأن  وجيييل  عييز  اهلل  داعيييني 
االإمارات  دوليية  على  املبارك  ال�صهر 

التقدم  املتحدة مبزيد من  العربية 
واالأمن  والييركيية  واخلييري  والتطور 
بالعزة  �ييصييعييبييهييا  وعيييليييى  واالأمييييييييييان 

والرخاء والرقي والنماء.
واجلهازين  الالعبني  �صموه  وهيينيياأ 
نييييادي  ليييفيييرييييق  واليييفييينيييي  االإداري 

عييلييى حتييقيييييقييهييم بطولة  اجليييزييييرة 
م�صيدا   .. الييعييربييي  اخلييليييييج  دوري 
اأع�صاء  بذلها  التي  باجلهود  �صموه 

املتوا�صل  وعملهم  اجلييزيييرة  فريق 
والتي توجوها باحل�صول على هذه 

البطولة.

ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �يييصييياحيييب  متييينيييى  و 
نييهيييييان لفريق  اآل  بيين زاييييد  حمييمييد 
اجلييييزيييييرة وبيييقييييييية اأنييييدييييية اليييدولييية 
البطوالت  يف  والييتييوفيييييق  اليينييجيياح 
واالإقليمية  منها  املحلية  الييقييادميية 
مييعييربييا �ييصييمييوه عييين �ييصييكييره جلميع 
للم�صابقات  اليييراعييييييية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات 
تطوير  يف  واملييي�يييصييياهيييمييية  امليييحيييلييييييية 
االإمارات  دوليية  يف  عموما  الريا�صة 

العربية املتحدة.
الييالعييبييون عن  اأعيييرب  ميين جانبهم 
مثمنني  �ييصييمييوه  بييلييقيياء  �ييصييعييادتييهييم 
الدعم الذي تقدمه القيادة احلكيمة 
لها  كييان  التي  الييدوليية  يف  للريا�صة 
اليييدور الكبري يف تييطييور وتييقييدم كل 
كرة  ريا�صة  �صمنها  وميين  االألييعيياب 
لرفع  دائما  ال�صعي  اأجييل  القدم من 
راية االإمارات يف خمتلف البطوالت 
وحتقيق  اليييرييييا�يييصييييييية  املييي�يييصيييابيييقيييات 

االإجنازات امل�صرفة.

•• �أبوظبي -و�م:

اأحدث تقاريره  اأبوظبي ام�س   - االإح�صاء  اأ�صدر مركز 
حول اإح�صاءات البنوك التي يقع مركزها الرئي�صي يف 

اإمارة اأبوظبي خالل الربع االأول لعام 2017.
املختارة  الوطنية  البنوك  العينة من  اأن  املركز  واأو�صح 
مبناطقها  اأبييوظييبييي  اإمييييارة  يف  الرئي�صي  مييركييزهييا  يقع 
لعام  االأول  للربع  والييظييفييرة  والييعييني  اأبييوظييبييي  الثالثة 
2017 .. م�صريا اإىل اأن موؤ�صرات االإح�صاءات تعد من 
خ�صائ�س  على  التعرف  اإىل  تهدف  التي  املوؤ�صرات  اأهم 
البيانات  وتييوفييري  االإمييييارة  يف  العاملة  البنوك  اأن�صطة 
بناء  يف  للم�صاهمة  عنها  الالزمة  االأ�صا�صية  واملعلومات 

وتنمية اال�صتثمار القت�صاد اإمارة اأبوظبي.
كما اأكد املركز اأن جمموع �صايف الدخل للبنوك العاملة 
يف اإمارة اأبوظبي التجارية واالإ�صالمية بلغ 7.7 مليار 
درهم يف الربع االأول من عام 2017 .. م�صريا اإىل اأن 
82.6 يف  نحو  �صكل  التجارية  للبنوك  ال�صايف  الدخل 
املائة من جمموع �صايف الدخل جلميع البنوك يف حني 
اأن الن�صبة الباقية كانت من ن�صيب البنوك االإ�صالمية 

بنحو 17.4 يف املائة.
للبنوك  االإجييمييالييييية  االإيييييييييرادات  االرتيييفييياع يف  وعييييزا ن 
ارتفاع  اإىل   2017 عييام  من  االأول  الربع  يف  التجارية 
23.9 يف املائة وزيييادة الدخول  دخل اال�صتثمار بن�صبة 
االأخرى بن�صبة 59.0 يف املائة مقارنة مع الربع االأول 
من عام 2016 .. فيما اأظهرت البيانات تراجعا طفيفا 

يف �صايف الدخل من الفوائد بن�صبة 4.8 يف املائة.
نهاية  يف  العاملني  عدد  اأن  االإح�صاء  مركز  اأو�صح  كما 

الربع االأول من عام 2017 بلغ نحو 12.5 األف عامل 
يف جميع البنوك التجارية واالإ�صالمية حمل الدرا�صة 
.. فيما انخف�س عدد العاملني بن�صبة 6.9 يف املائة يف 
عام  يف  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة   2017 االأول  الربع 
2016 من 13.4 األف عامل يف الربع االأول من عام 
2016 اإىل 12.5 األف عامل يف الربع االأول من عام 

.2017
هي  العاملني  بتعوي�صات  املق�صود  اأن  املييركييز  واأو�ييصييح 
العينية  واملييزايييا  النقدية  واملييكييافيياآت  والييرواتييب  االأجيييور 
تعوي�صات  قيمة  اأن  اإىل  م�صريا   .. للعاملني  املمنوحة 
العاملني االإجمالية ارتفعت بنحو 1.1 يف املائة يف الربع 
االأول من عام 2017 مقارنة مع الربع االأول من عام 
الواحد  العامل  التغري يف ن�صيب  2016 حيث يعك�س 
ح�صيلة التغري يف متغريين هما التعوي�صات االإجمالية 
للعاملني واأعييداد العاملني يف كل ربع .. م�صريا اإىل اأن 
االجتاه يف ن�صيب العامل هو عك�س اجتاه عدد العاملني 

ال�صابق االإ�صارة اإليه.
كما اأ�صار املركز اإىل اأن معدل الفوائد على الودائع الأكر 
من �صنة ارتفع من 1.07 يف املائة يف الربع الثالث اإىل 

1.09 يف املائة يف الربع الرابع من عام 2016.
اأغلب  الييفييوائييد على  مييعييدل  ا�صتقر   .. اآخييير  ميين جييانييب 
ميين عام  االأول  الييربييع  وال�صلف يف  والييقييرو�ييس  الييودائييع 
2017 مبعدل 9.8 للقرو�س ال�صخ�صية 7.0 يف املائة 
وال�صلف  للقرو�س  املائة  و17.8 يف  االأمانة  الإي�صاالت 
االأخرى بينما انخف�س مبعدل 7.7 يف املائة للقرو�س 
التجارية و9.1 يف املائة لل�صحب على املك�صوف باملقارنة 

مع الربع االأول 2016.

 اإح�صاء اأبوظبي : 7.7 مليار درهم �صايف الهال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية لتنفيذ م�صروع تعزيز �صبكة كهرباء منطقة الريان باملكا
دخل بنوك الإمارة يف الربع الأول

•• دبي-و�م:

من  الكثري  تاأ�صي�صها  منذ  لل�صباب  االإمييييارات  جمال�س  حققت 
املجتمع  يف  ال�صباب  مكانة  تعزيز  يف  �صاهمت  التي  االإجنييييازات 
االإجنييييازات  اأجيييل حتقيق  ميين  بييقييدراتييهييم ومتكينهم  واالرتيييقييياء 

الكبرية داخل دولة االإمارات وخارجها.
االإمارات  اإن�صاء جمل�س  اليييوزراء  اعتماد جمل�س  بعد  ذلييك  جيياء 
لل�صباب واملجال�س املحلية املنبثقة عنه وذلك جت�صيدا لتوجيهات 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي توؤكد 
�يييصيييرورة اال�ييصييتييميياع ليي�ييصييوت اليي�ييصييبيياب والييتييعييرف عيين قيييرب على 
مهاراتهم  وتعزيز  خلدمتهم  وتوظيفها  واقرتاحاتهم  اأفكارهم 
ومعارفهم ليكونوا عن�صرا فعاال يف حتقيق التطور الذي ت�صعى 
اإليه االإمارات لتكون واحدة من اأف�صل دول العامل بحلول العام 
2021. من هنا انطلق احللم وبداأت اأ�صوات ال�صباب واأفكارهم 

20 جمل�صا لل�صباب يف  اأكر من  بتاأ�صي�س  وتطلعاتهم تتج�صد 
جميع اإمارات الدولة وهذا يعتر خطوة مهمة يف تعزيز اجلهود 
وطموحاتهم  بتطلعاتهم  واالرتقاء  االإميياراتييي  ال�صباب  لتمكني 
امل�صتقبلية  للتنمية  متكاملة  ميينييظييوميية  بيياأفييكييارهييم  لي�صكلوا 
الر�صيدة  القيادة  نهج  ما يرتجم  وهييذا  االإميييارات  امل�صتدامة يف 
والدور  دورهييم  وتفعيل  ال�صباب  بتطوير  يتعلق  ما  لكل  الداعم 
الرئي�س بذلك الأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س االأعلى 
حكام االإمارات و حر�صهم على تقدمي الفر�س املختلفة لل�صباب 

ومتكينهم من امل�صاركة بفاعلية يف �صناعة امل�صتقبل.
وجمال�س  وزارة  كييل  يف  لل�صباب  جمل�س  اإنيي�ييصيياء  جييانييب  اإىل  و 
مبثابة  هي  والتي  لل�صباب  عاملية  وجمال�س  لل�صباب  موؤ�ص�صية 
لل�صباب  املعنية  الييعيياملييييية  املييعييايييري  اأفيي�ييصييل  عييلييى  تطلع  من�صات 

يف  لل�صباب  عيياملييي  جمل�س  ت�صكيل  مت  االإمييييييارات  اإىل  وتنقلها 
احللول  اقيييرتاح  على  تعمل  التي  االأمريكية  املتحدة  الييواليييات 
يف  املجتمع  يف  لل�صباب  االإيييجييابييييية  امليي�ييصيياركيية  لتفعيل  الييالزميية 
اآراء ال�صباب ب�صاأن  خمتلف القطاعات يف الدولة والتعرف على 
اأهم الق�صايا املتعلقة بهم وامل�صاهمة يف تعزيز الهوية الوطنية 

واملواطنة ال�صاحلة لديهم ومتثيلهم يف املحافل الدولية.
350 فر�صة  اأكر من  ال�صبابية على ح�صر  املجال�س  و عملت 
لل�صباب يف خمتلف االإمييارات يف اأكر من 25 حملة جمتمعية 
و�صارك اأع�صاء جمل�س االإمارات لل�صباب يف اأكر من 35 فعالية 

وطنية واأكر من 9 موؤمترات وور�س عمل عاملية .
14 خمترا  اأع�صاء جمل�س االإمييارات لل�صباب اأكر من  ونظم 
ومت  درهييم  مليون   2.4 تتجاوز  رعاية  على  وح�صلت  لالبتكار 

التفاعل  ال�صباب ومت  ا�صرتاتيجية تخ�س   13 اأكر من  اإعييداد 
مع اأكر من 30 األف �صاب و�صابة.

ب�صورة  تنظم  �صبابية حوارية  ال�صبابية من�صة  احللقات  تعد  و 
املمار�صات  اأف�صل  عر�س  فيها  ويتم  خمتلفة  مواقع  يف  دورييية 
وتطلعاتهم  بال�صباب  العالقة  ذات  املو�صوعات  اأهييم  ومناق�صة 
والتحديات التي يواجهونها وذلك بهدف اخلروج بحلول عملية 
واأفكار مبتكرة و�صيا�صات فاعلة .. كما اأنها وجدت لتكون مبثابة 
عن  للتعبري  الفر�صة  ال�صباب  منح  اإىل  تهدف  حوارية  من�صة 
وامل�صاركة  وحتدياتهم  تطلعاتهم  حييول  وانطباعاتهم  اآرائييهييم 

اجلماعية يف التاأثري االإيجابي.
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دعييا  و 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اإىل 

اإطييالق حييوار وطني لل�صباب حيث دعييا اجلمهور وعيير ح�صاب 
ودعم  لتمكني  واقيييرتاحيييات  اأفييكييار  لتقدمي  تييويييرت  على  �صموه 
ال�صباب عر و�صم #احلوار_الوطني_حول_ال�صباب والذي 
ربع  واأكيير من  ال�صباب  االأفييكييار واملقرتحات حييول  اآالف  ح�صد 

مليار انطباع عر التوا�صل االجتماعي.
و تعتر خلوة ال�صباب خطوة مف�صلية تاريخية يف تفعيل ودعم 
�صاحب  برعاية  لل�صباب  تنظيمها  مت  التي  و  ال�صباب  ومتكني 
م�صاركة  و�ييصييهييدت  مكتوم  اآل  را�ييصييد  بيين  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
و  مراجعتها  على  والعمل  لهم  خا�صة  اأجندة  و�صع  يف  ال�صباب 

احت�صنت املن�صة العديد من جل�صات الع�صف الذهني .
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلق  قد  و 
مع  تتفاعل  حية  اأجندة  تعد  والتي  لل�صباب  الوطنية  االأجيينييدة 
التغيريات ال�صريعة واملتطلبات امل�صتقبلية مت تطويرها بالكامل 
من قبل ال�صباب وحتدد اأولوياتها يف ملتقى ال�صباب ال�صنوي كما 

مت اإجناز اأكر من 15 م�صروعا ومبادرة.

جمال�ض الإمارات لل�صباب.. اإجنازات كبرية يف فرتة زمنية ق�صرية 



األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

05

اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
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جامعة العني ومعهد مهند�صي الكهرباء والإلكرتونيات يوقعان مذكرة تفاهم
•• �أبوظبي-و�م:

الكهرباء  مهند�صي  ومييعييهييد  والتكنولوجيا  للعلوم  الييعييني  جييامييعيية  وقييعييت 
اأوا�ييصيير التعاون  واالإلييكييرتونيييييات - فييرع االإمييييارات - مييذكييرة تفاهم لتعزيز 

وتوطيد العالقات املتبادلة والعمل امل�صرتك بينهما.
الدين  نييور  الدكتور   .. اأبوظبي  يف  - يف مقرها  اجلامعة  عيين  املييذكييرة  وقييع 
عطاطرة املدير املفو�س للجامعة .. فيما وقعها عن املعهد الدكتور عي�صى 
االإمارات-   فرع   - واالإلكرتونيات  الكهرباء  مهند�صي  معهد  رئي�س  با�صعيد 
نائب رئي�س اجلامعة - فرع  الدكتور عامر قا�صم  بح�صور  وذلك   IEEE
اأبوظبي- والدكتور نزيه خداج مالط عميد كلية الهند�صة والدكتورة فاتن 
خربط نائب عميد كلية الهند�صة والدكتور حمد املرزوقي واملهند�صة فاطمة 

الظاهري.
اأبرزها  التعاون يف عدة جماالت من  املذكرة على  الطرفان مبوجب  واتفق 
.. م�صاهمة جامعة العني يف تنظيم وا�صت�صافة اأن�صطة املعهد على م�صتوى 
املوؤمترات والندوات بني اجلانبني ملا فيه خدمة للمجتمع  الدولة وتنظيم 
فر�س  واإتيياحيية  املعهد  اأن�صطة  يف  للم�صاركة  اجلامعة  لطلبة  املييجييال  وفتح 

التدريب العملي يف املعهد لطلبة كلية الهند�صة.
التفاهم  مييذكييرة  خييالل  ميين   - اجلامعة  ا�صتعداد  عطاطرة  الييدكييتييور  واأكيييد 
الفائدة  يحقق  املعهد مبا  مع  للتعاون  واإمكانياتها  كل طاقاتها  لت�صخري   -
ج�صور  مبد  و�صيا�صاتها  اجلامعة  اإدارة  تطلعات  ويحقق  للطرفني  املرجوة 

التوا�صل مع املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
لرفع  واأهدافها  روؤييية اجلامعة  يعد جييزءا من  املذكرة  توقيع  اأن  اإىل  واأ�صار 

يف  التعليمية  العملية  يخدم  مبييا  اخلييارجييي  املجتمع  مييع  التوا�صل  فاعلية 
العالقات  تعميق  اأهمية  مييالط  الييدكييتييور خييداج  اأكييد  ميين جهته  اجلييامييعيية. 
الكهرباء  مهند�صي  معهد  وبييني  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  بييني 
وخدمة  العلمية  املعرفة  تعزيز  بييهييدف  االإميييييارات-  فييرع   - واالإلييكييرتونيييييات 
املهنية  االأن�صطة  تطبيق  خييالل  من  اأف�صل  غد  بناء  يف  وامل�صاعدة  املجتمع 
والتعليمية وفقا الأعلى معايري التكنولوجيا. يذكر اأن جامعة العني للعلوم 
مهند�صي  ملعهد  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  اأبييرز  اأحييد  تعتر  والتكنولوجيا 

الكهرباء واالإلكرتونيات بفرعه يف االإمارات للعام 2016 .
 - اأبوظبي  زايييد يف  بن  - يف مدينة حممد  وا�صت�صافت اجلامعة يف مقرها 

فعاليات اليوم الطالبي الي11 للمعهد وفعاليات ا
ملوؤمتر الدويل الي16 لهند�صة ات�صاالت امليكروويف.

ا�ستهدفت التوعية باأهمية اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية املطلوبة

بلدية مدينة اأبوظبي تفت�ض 193 �صالونا حلاقة الأطفال يف اأبوظبي
•• �أبوظبي –�لفجر:

نييفييذت بييلييدييية مييدييينيية اأبييوظييبييي يف 
منهجية  توعوية  تفتي�صية  حملة 
مراقبة  ا�ييصييتييهييدفييت  ومييييدرو�ييييصيييية 
وميييتيييابيييعييية �يييصييياليييونيييات احليييالقييية 
االأطفال  بييخييدمييات  املييتييخيي�ييصيي�ييصيية 
بهدف التاأكد من تطبيقها املعايري 
 ، اأبوظبي  املعمول بها يف  ال�صحية 
املرافق  هييذه  رواد  حماية  وبييهييدف 
تتعلق  جتييياوزات  اأي  من  اخلدمية 
بطبيعة املواد امل�صتخدمة واالأجهزة 
املختلفة، ومعاينة اللياقة ال�صحية 

للعاملني يف هذه املراكز.
التفتي�صية  احلييمييالت  هييذه  وتيياأتييي 
والييييرقييييابييييييييية حييير�يييصيييا ميييين دائيييييرة 
– بلدية  والنقل  البلدية  ال�صوؤون 
مدينة اأبوظبي على توفري اأف�صل 

اأنيييهيييا وجهت  الييبييلييدييية   واأ�يييييصيييييارت 
نيي�ييصييائييح واإر�ييييصييييادات مييبييا�ييصييرة اإىل 
االأطفال  حلييالقيية  �ييصييالييونييا   17
نييظييرا ليييوجيييود بييعيي�ييس اليينييقيي�ييس يف 
وال�صحة  الييي�يييصيييالمييية  مييتييطييلييبييات 
العامة وغييريهييا ميين املييالحييظييات ، 
البلدية خالل احلملة  كما حررت 
التي  ال�صالونات  اإىل  اإنيييذارات   4
ب�صحة  تتعلق  خمييالييفييات  تييرتييكييب 
وتابعت   ، االأطييييييفييييييال  و�ييييصييييالميييية 
انيييذاريييين �صابقني  كييذلييك  احلييمييليية 
م�صبقا  توجيههما  مت  ل�صالونني 
باأهمية تعديل ا�صرتاطات ال�صحة 
ال�صالون  يف  العمل  وبيئة  العامة 
 7 مييوؤخييرا  رخ�صت  اأنييهييا  م�صرية   ،
وفقا  االأطييفييال  حلالقة  �صالونات 
للموا�صفات واال�صرتاطات املعمول 

بها يف اأبوظبي .

املييييرافييييق  الييي�يييصيييحييييييية يف  املييييعييييايييييري 
ب�صحة  اليي�ييصييليية  ذات  اخليييدمييييييية 
اأفراد املجتمع وحمايتهم  و�صالمة 
من اأي جتاوزات اأو خمالفات ميكن 
مبرتادي  �صحيا  �ييصييررا  تلحق  اأن 

هذه املرافق اخلدمية .
التي  احلملة  اأن  البلدية  واأكييييدت 
ا�صتطاعت  اأيييييام  خم�صة  ا�ييصييتييمييرت 
حالقة  �يييصييياليييون   193 تييفييتييييي�ييس 
اأبوظبي  جييييزيييييرة  يف  لييييالأطييييفييييال 
�صالونات  تييوعييييية  وا�ييصييتييهييدفييت   ،
ال�صحية،  باال�صرتاطات  االأطفال 
اال�صتف�صارات  عيييليييى  واالإجييييييابيييييية 
و  قيي�ييس  �ييصييالييون  بيينيي�ييصيياط  املتعلقة 
ت�صفيف ال�صعر لالأطفال ، والتاأكد 
من ممار�صة الن�صاط ب�صكل �صحي 
، واحلد من تقدمي اخلدمة ب�صكل 

غري �صحي لالأطفال.

�صلطان بن زايد يعزي علي 
بن متيم بوفاة والده

•• �أبوظبي-و�م: 

�صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  قييدم 
الدكتور  �صعادة  اإىل  وموا�صاته  تعازيه  الدولة  رئي�س  ال�صمو 
وفاة  يف  لييالإعييالم  اأبوظبي  �صركة  عييام  مدير  متيم  بيين  علي 
املغفور له والده �صالح بن متيم. واأعييرب �صموه - يف برقية 
له - عن خال�س عزائه وموا�صاته يف الفقيد.. �صائال اهلل عز 
وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن 

يلهم اأهله واأ�صرته الكرمية ال�صر وال�صلوان.

هيئة الهال الأحمر تطلق حملة »�صك اخلري«
•• �أبوظبي-و�م: 

بالتعاون مع م�صرف  االإماراتي  االأحمر  الهالل  اأطلقت هيئة 
اأبييييو ظييبييي االإ�ييصييالمييي حييمييليية »�ييصييك اخلييييري« مييع حييلييول �صهر 
و �صمن مبادرات اجلانبني خالل عام اخلري  املبارك  رم�صان 

االإماراتي .
يو�صع يف  املترعني  واملبادرة عبارة عن وقف مايل مب�صاهمة 

ح�صابات بنكية.
مائة   « االأوىل  للمرة  اطييالقييه  يتم  الييذي  ال�صك  قيمة  وتبلغ 
وال�صحة  التعليم   « 6 جميياالت حيوية هي  ويت�صمن   « درهييم 
وامل�صاعدات املحلية و�صقيا املاء و �صيانة وبناء امل�صاجد و احلج 
�صتكون  بييل  رميي�ييصييان  �صهر  يف  فقط  احلملة  تقت�صر  وال   ....

م�صتدامه وت�صتمر حتى بعد انتهاء ال�صهر الف�صيل.
واأكييييد الييدكييتييور حمييمييد عتيق الييفييالحييي االأمييييني الييعييام لهيئة 
الهيئة  الييذي عقد مبقر  ال�صحفي  املوؤمتر  االأحمر يف  الهالل 
ام�س »اأن م�صاريع الوقف تعتر الركيزة االأ�صا�صية التي تاأ�ص�س 

عليها �صرح الدولة اخلريي واالإن�صاين.
لتعزيز م�صرية  رافييدا مهما  و�صيظل  كان  الوقف  اأن  اإىل  ونييوه 
قواعدها  اأر�صى  والتي  الدولة  ت�صهدها  التي  والعطاء  اخلييري 
نهيان »طيب اهلل ثراه«  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور 
اآل  زايييد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  وي�صري على هديها �صاحب 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
منا�صبا  ماليا  الوقف اخلريي غطاء  م�صاريع  توفر   « واأ�صاف 
يف  اال�صتمرارية  وت�صمن  املتعددة  اخلييري  اأوجييه  على  لل�صرف 
العطاء واالإيفاء بامل�صوؤولية االإن�صانية وتوفري متطلبات العمل 

االإن�صاين املتزايدة وتهتم دولة االإمارات كثريا بتاأ�صيل مفهوم 
الوقف بني اأفراد املجتمع وت�صجع مبادرات االأفراد و املوؤ�ص�صات 

يف هذا املجال احليوي .
واكد الفالحي اإن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بقيادة �صمو 
منطقة  يف  احليياكييم  ممثل  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حييمييدان  ال�صيخ 
الوقف اخلريي  م�صاريع  اأهمية  اأدركييت  الهيئة  رئي�س  الظفرة 
يف حتقيق تطلعاتها على ال�صاحة االإن�صانية لذلك عملت على 
مبادراتهم  و�صاندت  الوقفية  مل�صاريعها  اخلريين  تاأييد  ح�صد 
وعززتها وعملت على ن�صر املبادئ التي حتث على اال�صتثمار يف 
هذا اجلانب اخلريي وفقا لتعاليم ال�صرع وحتقيق مقا�صده يف 

التكافل و الرتاحم بني اأفراد املجتمع.
املح�صنني  بيييني  لييلييتييوا�ييصييل  جيي�ييصييرا  �ييصييتييظييل  الييهيييييئيية  اأن  واكيييييد 
واملحتاجني وطريقا داال على اخلري وهاديا اإىل عامل ال�صعفاء 

الذي يئن حتت وطاأة املعاناة .
م�صرف  مع  �صتكون  النوعية  املييبييادرة  هييذه  انطالقة  اإن  وقييال 
اأبو ظبي االإ�صالمي و�صنم�صي قدما يف تو�صيع قاعدة امل�صاركة 
الهالل  ب�صراكة  م�صيدا  اهلل  بيياإذن  قريبا  اأخييرى  بنوكا  لت�صمل 

االأحمر االإ�صرتاتيجية مع امل�صرف يف املجال االإن�صاين .
االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  بوهارون  خمي�س  قال  جانبه  من 
مبيي�ييصييرف اأبيييو ظييبييي االإ�ييصييالمييي خيييالل املييوؤمتيير ال�صحفي ان 
دعم  يف  االأحييميير  الييهييالل  هيئة  مييع  يتعاون  اأن  ي�صره  امل�صرف 
حملة »�صكوك اخلري« وتعتر فر�صة لنا للعب دور اأ�صا�صي يف 
الدولة مت�صيا مع توجيهات حكومتنا  العطاء يف  دعم م�صرية 

الر�صيدة الإر�صاء مفاهيم اخلري هذا العام.
ووجه ال�صكر للهيئة الإتاحتها الفر�صة للم�صرف واإتاحة املجال 

له باأن يكون جزءا من هذه احلملة .
كبرية  تاأتي �صمن جمموعة  احلملة  هييذه  اأن  بييوهييارون  واأكييد 
م�صرف  يدعمها  التي  واالجتماعية  االإن�صانية  احلمالت  من 
بامل�صوؤولية  الكبري  اإميييانييه  من  انطالقا  االإ�صالمي  ظبي  اأبييو 
الذي تلعبه يف تنمية املجتمعات على  الهام  والييدور  املجتمعية 

خمتلف امل�صتويات .
وتت�صمن احلملة �صك ال�صحة الذي يهدف اإىل توفري العالج 
العمليات اجلراحية  تكاليف  املعوزين ودفع  للمر�صى  والدواء 
التعليم  �ييصييك  يت�صمن  فيما  ال�صناعية  االأطيييييراف  وتييوفييري 
م�صاعدة الطالب املع�صرين على موا�صلة م�صريتهم التعليمية 
وتوفري  عليهم  امل�صتحقة  الدرا�صية  الر�صوم  �صداد  خالل  من 
امل�صتلزمات الدرا�صية وكفالة طالب العلم يف املرحلة اجلامعية 
ويف جييانييب امليي�ييصيياعييدات املييحييلييييية ييي�ييصيياهييم �ييصييك اخليييري يف دعم 
تنمية  و  االأيتام وحا�صناتهم  املنتجة وكفالة  و  املتعففة  االأ�صر 
ال�صدقات ، كما تتناول املبادرة �صك �صقيا املاء الذي يعمل على 
م�صاعدة الدول املت�صررة من موجات اجلفاف املتكررة وتعاين 
�صحا يف هذا امل�صدر احليوي اإىل جانب حفر االآبار وحتلية املياه 

وتوفري اخلزانات .
اإ�صافة اإىل �صك �صيانة وبناء امل�صاجد من خالل تعمري بيوت 
خارج  امل�صاجد  وبيينيياء  وخييارجييهييا  الييدوليية  داخييل  و�صيانتها  اهلل 
الدولة وجتهيزها بكافة االحتياجات كما تت�صمن املبادرة �صك 
والعمرة  احلييج  فري�صة  اأداء  تكاليف  حتمل  خييالل  ميين  احلييج 
للمع�صرين ماليا و الذين ال ي�صتطيعون اإىل ذلك �صبيال داخل 
الدولة وخارجها اإ�صافة اإىل دعم حمالت احلج و العمرة داخل 

الدولة .

مبادرة »اأنا اأ�صتحق احلياة« 
ت�صتهدف توفري العاج ل� 400 

مري�ض بال�صرطان 
•• �ل�شارقة-و�م:

توا�صل مبادرة »اأنا اأ�صتحق احلياة« اإحدى مبادرات جمعية اأ�صدقاء مر�صى 
االأفراد  من  الزكاة  اأمييوال  جمع  يف  املتمثلة  االإن�صانية  جهودها  ال�صرطان 
غري  ال�صرطان  ملر�صى  الالزمة  العالجات  لتوفري  وتوظيفها  واملوؤ�ص�صات 

القادرين على حتمل تكاليف العالج يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
اإطار  2013 يف  العام  انطلق يف  الييذي  اأ�صتحق احلياة«  »اأنييا  وياأتي تنظيم 
�صعي جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان اإىل دعم املر�صى يف دولة االإمارات 
وتوفري احتياجاتهم العالجية والدوائية حيث ت�صري االإح�صاءات اإىل جناح 
بكلفة  بال�صرطان  مري�صاً   452 دعم  يف  املا�صيني  العامني  خالل  املبادرة 
 2015 عييام  179 مري�صا يف  بواقع  وذلييك  درهييم  2.305 مليون  بلغت 
العام  يف  مري�صا  و273  درهيييم  األيييف   825 حيييوايل  بلغت  مالية  بتكلفة 

درهم. مليون   1.480 بلغت  بتكلفة   2016
اأ�ييصييدقيياء مر�صى  الييعييام جلمعية  املييدييير  املا�صي  �صو�صن  الييدكييتييورة  وقييالييت 
ال�صرطان انه ومع حلول ال�صهر الف�صيل جندد دعوتنا املجتمع االإماراتي 
خالل  تواجههم  التي  التحديات  ال�صرطان  مر�صى  مل�صاركة  فئاته  بكافة 
الترع  حملة  اإجنيييياح  يف  امل�صاهمة  خيييالل  ميين  وذليييك  الييعييالجييييية  رحلتهم 
عائداتها  �صكلت  التي  احلييييياة«  اأ�صتحق  »اأنيييا  ننظمها  التي  الييزكيياة  بيياأمييوال 
خالل االأعوام الثالثة املا�صية مورداً مهماً منح االأمل للمئات من مر�صى 
ال�صرطان ممن يحتاجون الدعم املادي واملعنوي لتجاوز حمطة هذا املر�س 
امل�صابني  من  كثرية  اأرواح  اإنقاذ  يف  �صاهمت  العالجية  متطلباته  وتوفري 

بال�صرطان.
 400 لي  العالج  اإىل توفري تكاليف  املبادرة تتطلع  اأن  املا�صي عن  وك�صفت 

درهم. مليون  مري�س بال�صرطان بتكلفة اإجمالية تبلغ حوايل 2.225 
الن�صية  الر�صائل  خدمة  عر  للحملة  الترع  واملوؤ�ص�صات  لالأفراد  وميكن 
الق�صرية وذلك من خالل اإر�صال كلمة »زكاة« اإىل الرقم 4425 ات�صاالت 
ار�صال ر�صالة  100 درهم  10 دراهييم وللترع مببلغ  اأو دو للترع مببلغ 
ن�صية اإىل الرقم 2307 ات�صاالت اأو دو وللترع مببلغ 500 درهم ار�صال 
املالية  املبالغ  اإيداع  ميكن  كما  دو  اأو  ات�صاالت  ر�صالة اإىل االرقام 2308 
مبا�صرة يف احل�صاب امل�صريف ليزكاتكم عالجهم يف الفرع الرئي�صي ليم�صرف 
امل�صريف  احل�صاب  رقييم   0011-364854-002: االإ�صالمي  ال�صارقة 

. AE:440410000011364854002 :»الدويل »اآيبان

منارة ال�صعديات ت�صت�صيف ور�صة عمل “ الت�صكيل يف اأعمال نيكي دو �صانت فال”
•• �أبوظبي-و�م: 

اليي�ييصييعييديييات ور�يييصييية عييمييل بعنوان  ا�ييصييتيي�ييصييافييت مييينيييارة 
مب�صاركة  فال”  �صانت  دو  نيكي  اأعمال  يف  “الت�صكيل 
18 �صنة وما  جمموعة من الكبار وال�صباب - من �صن 
فوق - ا�صتك�صفوا خاللها اإبداعات الفنانة نيكي دو �صانت 
للفنانني  الطليعية  اأع�صاء احلركة  اأحد  تعد  التي  فال 
يف �صتينيات القرن التا�صع ع�صر والذين ا�صتهروا با�صم 

اجلدد”. “الواقعيون 
واأتيحت للم�صاركني يف الور�صة فر�صة �صنع اأعمال فنية 
با�صتخدام اجل�س واالألوان ومواد اأخرى م�صتخدمة يف 
احلياة اليومية م�صتمدين االإلهام من منحوتات نيكي 
املعروفة  ولوحاتها  الراقة  االألييوان  ذات  فال  �صانت  دو 

.”Tirs با�صم “طلقات
بالتزامن  اليييعيييام  الييرنييامييج اجلييميياهييريي  هيييذا  وييييقيييام 
 .. ت�صكيل   .. تفاعل   : اإبييداعييييية  “م�صارات  معر�س  مييع 
تواجد” الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة 
الفنية  اجلييوانييب  ا�صتك�صاف  فيير�ييصيية  للجمهور  ليتيح 

واأفكار املعر�س.

ويييتييكييون الييرنييامييج ميين ور�يييس عييمييل وجييليي�ييصييات حوارية 
وي�صتهدف  تدريبية  ودورات  وثقافية  فنية  واأم�صيات 
العمرية  الفئات  جميع  من  اجلمهور  من  وا�صع  طيف 
من اأطفال ويافعني واأولياء اأمور ومعلمني وترتبط كل 
ور�صة بعمل فني معني من املعر�س مبا يتيح للم�صاركني 
الفني  بالعمل  اخلا�صة  واالأفكار  املوا�صيع  مع  التفاعل 

ب�صكل اأعمق.
الييفييعيياليييييات االأخيييييرى لييالأطييفييال والعائالت  تييتيييييح  كييمييا 
اإ�صافة  اأفكارهم  فني من وحي  اإبييداع عمل  امل�صاركة يف 
اأفكار املعر�س عر جمموعة من  اإىل فر�س ا�صتك�صاف 
ور�س العمل التي تركز على جوانب خمتلفة من العملية 

االإبداعية مثل احلركة واالأداء وال�صوت والنحت.
وتقام يوم ال�صبت املقبل ور�صة عمل فنية بعنوان “عمل 
مبا�صر.. تفعيل النحت” مب�صاركة جمموعة من الكبار 
واليافعني ل�صناعة منحوتات م�صغرة من وحي اأعمال 
اأوكر  النحت احلركي للفنانني جان تينجويل وغونر 
ت�صدر  التي  وامليييواد  االأ�صكال  من  جمموعة  با�صتخدام 
الييور�ييصيية من  امليي�ييصيياركييون يف  و�صيتمكن  و�ييصييوتييا  حييركيية 

ا�صطحاب ما اأجنزوه من اإبداعات اإىل منازلهم.

»دبي اخلريية » توزع املري الرم�صاين على 15 األف اأ�صرة بتكلفة 1.7 مليون درهم
•• دبي-و�م: 

بداأت جمعية دبي اخلريية توزيع املري الرم�صاين 
على 15 األف اأ�صرة م�صتحقة داخل الدولة بتكلفة 
قدرها 1.7 مليون درهم وذلك من خالل مقرها 
يف منطقة املحي�صنة حيث يتم اإبالغ امل�صتفيدين 
بوقت ت�صلمهم للمري عن طريق الر�صائل الن�صية 

لتفادي حدوث ازدحام اأو تاأخري.
ويت�صمن املري الرم�صاين �صلة غذائية ت�صم املواد 
�صهر  خالل  االأ�صرة  اإليها  حتتاج  التي  االأ�صا�صية 
امل�صاريع  حزمة  �صمن  وذلييك  الف�صيل  رم�صان 
تيينييفييذهييا اجلييمييعييييية لالأ�صر  اليييتيييي  الييرميي�ييصييانييييية 
الييدخييل واالأييييتيييام واالأفييييراد  املتعففة وحمييييدودي 
28 دولة حول العامل. وقال  اأو يف  داخل الدولة 
ال�صر يف جمعية دبي  اأمييني  اأحمد حممد م�صمار 
ت�صل  الييتييي   - الرم�صانية  احلملة  اإن  اخلييريييية 
تعد   - درهييم  60 مليون  اإىل  االإجمالية  تكلفتها 
العمل  مييو�ييصييم  يف  للجمعية  الرئي�صية  احلييمييليية 

اخلريي خالل ال�صهر املبارك .

اأهييم هذه  اأحييد  اأن املييري الرم�صاين يعد  واأ�ييصيياف 
على  اجلمعية  حتر�س  حيث  وامل�صاريع  الرامج 
تنفيذه لتوفري املواد الغذائية لهذه االأ�صر وذلك 
بييالييتييعيياون مييع جمييمييوعيية ميين املييتييطييوعييني الذين 
وتو�صيل  امل�صروع  تنفيذ  يف  اجلمعية  ي�صاعدون 

ال�صالل الغذائية للم�صتحقني.
م�صريا اإىل اأنه بجانب م�صروعي املري الرم�صاين 

واإفيييطيييار اليي�ييصييائييم تييييوزع اجلييمييعييييية زكيييياة الفطر 
دبي  جمعية  اأن  م�صمار  واأو�ييصييح  العيد.  وك�صوة 
الدولة  م�صتوى  عييلييى  امليي�ييصيياريييع  تنفذ  اخلييريييية 
م�صاريعها  تقدم  حيث  اخلييارجييي  امل�صتوى  وعلى 
30 دولييية وت�صمل بناء  اأكييير ميين  وبييراجمييهييا يف 
االآبار  وحييفيير  وامل�صتو�صفات  واملييدار�ييس  امل�صاجد 

اإ�صافة اإىل م�صاريع االأ�صر املنتجة.
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•• نيو �أورلينز-و�م:

“ ميييواقيييف يف حياتنا  حييمييليية  فييييازت 
النقل  ميييركيييز  ييينييظييمييهييا  اليييتيييي   “
ال�صوؤون  ليييدائيييرة  الييتييابييع  املييتييكييامييل 
باركينغ   “ بجائزة  والنقل  البلدية 
ماترز” التي مينحها املعهد العاملي 
واإدارة  للمواقف يف جمال تخطيط 
مواقف املركبات بعد درا�صة وتقييم 
لالأداء خالل عام كامل. ومت تتويج 
احلملة - التي نظمتها اإدارة مواقف 
يف مييركييز اليينييقييل املييتييكييامييل - خالل 
للمعهد  ال�صنوي  واملعر�س  املييوؤمتيير 
اأورلينز  نيو  مدينة  يف  عقد  اليييذي 
اأكر  وم�صاركة  بح�صور  االأمريكية 
من ثالثة اآالف و 500 من اخلراء 
الدوليني واملخت�صني باإدارة مواقف 
الييقييطيياعييات احلييكييومييييية و�صبه  مييين 
احلكومية واخلا�صة والذي ميثلون 

العامل. حول  دولة   45
اإدارة مواقف من بني  واختار املركز 
املواقف  ووكييالء  العديد من هيئات 
تقدمي  بعد  االأكادميية  واملوؤ�ص�صات 
يف  “مواقف  عييينيييوان  حييمييل  عييير�يييس 
على  اليي�ييصييوء  �صلط  اليييذي  حياتنا” 
التي ت�صمل تنظيم  اإجنييازات االإدارة 
املييواقييف الييعيياميية يف االإمييييارة واإعيييادة 
ال�صطحية  املييييواقييييف   “ تييياأهيييييييليييهيييا 
مواقف  وتييييوفييييري   “ واليييطيييابيييقييييييية 
كمواقف  معينة  جمتمعية  لييفييئييات 
ومواقف  الهمم  واأ�صحاب  لل�صيدات 
التحميل والتنزيل ومواقف �صيارات 
االإ�ييييصييييعيييياف والييييييطييييييوارئ وميييواقيييف 
وفييييوهييييات احلريق  امليييييدين  الييييدفيييياع 
االإلكرتونية  الت�صاريح  اإىل  اإ�صافة 
اخلا�صة بال�صكان وموظفي الدوائر 

•• �أبوظبي-و�م:
نظمت وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س 
الييوطيينييي االحتييييييادي بييالييتييعيياون مع 
م�صت�صفى ميديور يف اأبوظبي ور�صة 
مع  التعامل  كيفية   “ بعنوان  عمل 
وذلك  اليومية”  احلييييييياة  �ييصييغييوط 
تهمنا”  “�صحتك  ميييبيييادرة  �ييصييميين 
التي اأطلقتها الوزارة يف اإطار �صعيها 
الإ�صعاد املوظفني وتعزيز بيئة عمل 
اإيجابية و�صحية ت�صمن �صالمتهم.

اآليات  عييلييى  الييعييمييل  ور�يييصييية  ركيييييزت 
التعامل مع ال�صغوط اليومية التي 
العمل  املييوظييفييون يف  لييهييا  يييتييعيير�ييس 
التحديات  ملييواجييهيية  اليي�ييصييبييل  واأهيييييم 
واليييقيييييييام بييالييواجييبييات املييهيينييييية على 
اأكمل وجه مع احلفاظ على �صالمة 
لالإنهاك  تييعيير�ييصييه  وعييييدم  امليييوظيييف 
وذليييييك مييين خييييالل مييييراعيييياة تناول 

وجبات الطعام املفيدة.
اهتمام  منطلق  ميين  الييور�ييصيية  تيياأتييي 
وحيير�ييس اليييييوزارة عييلييى تييوفييري بيئة 
مييييالئييييميييية وحميييييفيييييزة متكن  عييييمييييل 

اأنه  يييدل  ممييا  وتق�صيمها  املييخييدرة، 
منذ  الييفييعييل  هيييذا  يف  متمر�صا  كيييان 
بحوزته  �صبط  كما  طويلة،  فييرتة 
كييمييييية مييين املييييييواد امليييخيييدرة )مييييادة 
ومت  بي�صاء،  واأ�صلحة  الهريوين(، 
يعاونه يف  اآخيير كان  �صبط �صخ�س 
الييرتويييج والييبيييييع، وقيييد مت  عملية 
املخت�صة  اجلييهييات  اإىل  اإحييالييتييهييمييا 
ال�يييصيييتيييكيييميييال بيييياقييييي االإجييييييييييييراءات 
اجلزاء  ليناال  بحقهما  القانونية 

العادل .

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

التي  اليييكيييبيييرية  اجليييهيييود  اإطييييييار  يف 
ل�صرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة  تييبييذلييهييا 
راأ�ييييس اخليييييميية يف تتبع مييروجييي و 
جتيييار امليييخيييدرات واالإطيييياحيييية بهم، 
ال�صريني  ميي�ييصييادرهييا  خيييالل  ومييين 
ب�صكل  تييييييرد  الييييتييييي  امليييعيييليييوميييات  و 
املخدرات،  مكافحة  الإدارة  دوري 
ا�صتطاعت االإطاحة  ب�صخ�صني من 
ترويج  بتهمة  االآ�صيوية  اجلن�صية 

ال�صتخدام  يعمد  و   ، الدولة  خييارج 
ليخفي  خميييتيييليييفييية  وحيييييييييل  طييييييرق 
على  وبناء  الو�صائل،  ب�صتى  هويته 
مراقبة  مت  امليييتيييوفيييرة  امليييعيييليييوميييات 
حتركاته،  كييافيية  ور�ييصييد  ال�صخ�س 
له  حمكم  كمني  اإعييييداد  مت  اأن  اإال  
املواد  بييرتويييج  يقوم  وهييو  و�صبطه 

املخدرة ..
حيث مت �صبطه متلب�صا يف جرمية 
التي  االأ�ييصييييياء  وبحوزته  الييرتويييج، 
كييييان ييي�ييصييتييخييدمييهييا لييتييغييليييييف املييييواد 

ميييين امليييييييواد املييييخييييدرة اليييهيييريويييين، 
واملييييييوؤثييييييرات الييعييقييلييييية، وعيييليييييييه مت 
ت�صكيل فريق بحث وحتري وجمع 
قائد  اإىل  للتو�صل  اال�ييصييتييدالالت 
هويته.   عييلييى  واليييتيييعيييرف  امليييركيييبييية 
واأ�صاف العقيد عدنان الزعابي اأنه 
الفريق  متكن  بالغة  �صعوبة  وبعد 
دلت  معلومات،  اإىل  الييو�ييصييول  ميين 
به  امل�صتبه  ال�صخ�س  اأن  التحريات 
يييقييوم بييرتويييج امليييواد املييخييدرة التي 
يييحيي�ييصييل عييليييييهييا مييين �ييصييخيي�ييس اآخر 

املواد املخدرة ) الهريوين ( وذلك 
بح�صب ما �صرح به العقيد  عدنان 
مكافحة  اإدارة  الزعابي مدير  علي 
راأ�ييييس اخليمة   بيي�ييصييرطيية  امليييخيييدرات 
حيييييث اأو�يييصيييح بيييان الييقيي�ييصييييية تعود 
�صابقة عندما  اإىل فرتة  تفا�صيلها 
بالهروب  االأ�يييصيييخيييا�يييس  اأحيييييد  قييييام 
تاركاً  مييرورييية  تفتي�س  نقطة  ميين 
وراءه ال�صيارة التي ي�صتقلها، وبعد 
ملعاينة  القانونية  االإجيييراءات  اأخييذ 
جمموعة  على  العثور  مت  ال�صيارة 

مواقف  الإدارة  واليي�ييصييامييل  املييتييكييامييل 
- حيث  اأبوظبي  املركبات يف مدينة 
االإعالميني  مت تغطية احلييدث من 
وعييييير و�يييصيييائيييل االإعييييييييالم املييييقييييروءة 
جوانب  وعييلييى  واملييرئييييية  وامل�صموعة 
و�صائل  وعيييير  اليييعيييامييية  احلييييافييييالت 
فتح  ومت  االجيييتيييمييياعيييي  اليييتيييوا�يييصيييل 
والرد  اجلييمييهييور  مييع  تفاعلي  حيييوار 
عن  واالإجيييابييية  ا�صتف�صاراتهم  عييلييى 

اأ�صئلتهم.
تعريف  تناولت  احلملة  اأن  واأ�صاف 
ا�صتخدام  بكيفية  اجلمهور  واإر�ييصيياد 
االأماكن  ومعرفة  مييواقييف  خييدمييات 
الوقوف فيها واالأماكن  التي ميكن 
وحتديد  فيييييهييا  الييييوقييييوف  امليييمييينيييوع 
اليييدفيييع جتنبا  االأوقييييييييات وطيييرييييقييية 

للوقوع يف املخالفات.

قبل اأخ�صائي التغذية.
وتيييعيييد ور�ييييصيييية اليييعيييميييل واحيييييييدة من 
�ييصييميين جمييمييوعيية الييفييعيياليييييات التي 
الييوزارة لتدعيم ال�صلة مع  تنظمها 
موظفيها واحلر�س على �صالمتهم 

وتقدمي الرعاية واالهتمام لهم.

للتعاون  اأو�صع  الييذي يفتح جميياالت 
املييثييميير بيييني اجليييهيييات املييي�يييصييياركييية يف 

املعر�س.
�ييصييارك خالل  املييركييز  اأن  اإىل  واأ�ييصييار 
تعليمية  م�صارات  احلدث يف خم�صة 
و45 دورة تدريبية واأكيير من 40 
املهني  الييتييطييوييير  �ييصيياعيية يف جمييييال 
عار�صا   250 تييواجييد  اإىل  اإ�ييصييافيية 
املعلومات  تييبييادلييوا  واحيييد  مييكييان  يف 
لالرتقاء  واالبييييتييييكييييارات  واالأفييييكييييار 
اأف�صل  وفيييييق  مييييواقييييف  مبيينييظييوميية 

املمار�صات العاملية.
باجلائزة  الييفييوز  اأن  املييهييريي  اأكيييد  و 
جاء تتويجا للحملة التوعوية التي 
تثقيف  بييهييدف  �ييصييهييرييين  ا�ييصييتييمييرت 
ا�صتخدام  بكيفية  اجلمهور  وتوعية 
النظام   - “مواقف”  خيييييدميييييات 

التنظيم  مييينييياطيييق  يف  احليييكيييومييييييية 
العامة  املييواقييف  وتنظيم  وحتييديييد 
اخلا�صعة للر�صوم وتوفري نظم دفع 

�صهلة توفر اجلهد واملال.
وقييييال حمييمييد حييمييد امليييهيييريي نائب 
رئي�س  املتكامل  النقل  مركز  مدير 
فييريييق حييركيية الييطييرق وامليييواقيييف اإن 
تاأتي  اجليييائيييزة  امليييركيييز يف  ميي�ييصيياركيية 
لتعزيز العالقات فيما بني اجلهات 
ميين ذوي اخلرة  اليي�ييصيياأن  اأ�ييصييحيياب 
يجتمعون  اليييذيييين  واالخييتيي�ييصييا�ييس 
املوا�صيع  مليينيياقيي�ييصيية  �ييصيينييوي  بيي�ييصييكييل 
وامل�صتجدات  بييالييتييحييديييات  املتعلقة 
اخلا�صة باإدارة املواقف عامليا الإيجاد 
احلييلييول امليينييا�ييصييبيية لييهييا اإ�ييصييافيية اإىل 
تيييبيييادل اخليييييرات واال�يييصيييتيييفيييادة من 
االأمر  الناجحة  امليي�ييصيياركييني  جتيييارب 

لتطوير االأداء والتميز.
تقدمي  عيييليييى  الييييور�ييييصيييية  ا�يييصيييتيييميييليييت 
واإجييراء فحو�صات طبية  ا�صت�صارات 
جمانية ملوظفي الوزارة �صملت قيا�س 
ن�صب ال�صكر والكولي�صرتول و�صغط 
من  ا�صت�صارات  تقدمي  بجانب  الييدم 

موظفيها من القيام مبهامهم على 
اليييوجيييه االأميييثيييل وذليييييك مييين خالل 
التي  والييقييدرات  باملهارات  تزويدهم 
التغلب على �صغوطات  متكنهم من 
الييتييحييديييات التي  الييعييمييل وحتيييوييييل 
اإيجابية  عوامل  اإىل  لها  يتعر�صون 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

راأ�س  �صرطة  عام  قائد  نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  اأم�س  تراأ�س 
، االجتماع  املحّلي  والييكييوارث  واالأزميييات  الييطييوارئ  رئي�س فريق  نائب  اخليمة 
التن�صيقي مع فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث املحلي براأ�س اخليمة 
مببنى  االجتماعات  بقاعة  وذلك  الفريق،  اأع�صاء  ال�صادة  بح�صور  2017م، 

فريق  عمل  مبهام  املرتبطة  االأمنية  امل�صتجدات  اآخر  ملناق�صة  العامة،  القيادة 
اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث املحلي. حيث مت خالل االجتماع، ا�صتعرا�س 
ومناق�صة اأجندة تو�صيات االجتماع ال�صابق،  واالطالع على االأهداف واخلطة 
خطط  على  واالإطييالع  2017م،  عام  م�صاريع  �صمن  للفريق  اال�صرتاتيجية 
املخزون  خطة  ومييوقييف  امليينييفييذة،  التمارين  وا�صتعرا�س  املحلية،  اال�صتجابة 

الغذائي اال�صرتاتيجي، ف�صاًل عن التاأكيد على حتقيق م�صتهدفات الفريق.

•• عجمان-و�م:
االقت�صادية يف  التنمية  “دائرة  امل�صتهلك يف  الرقابة وحماية  اإدارة  اتفقت 
البلدية والتخطيط يف عجمان” على ت�صكيل  “دائرة  اإمييارة عجمان” مع 
فريق عمل م�صرتك لتنظيم االأن�صطة ال�صحية والبيئية، مبا يتما�صى مع 
اأعلى املعايري واأف�صل املمار�صات العاملية. جاء ذلك خالل اجتماع تن�صيقي 
لتحديد مهام الفريق اجلديد، الذي �صيتوىل م�صوؤولية حتديد اال�صرتاطات 
العامة واخلا�صة ذات ال�صلة باالأن�صطة ال�صحية والبيئية، وكذلك تنظيم 
يف  االقت�صادي  الن�صاط  مييزاوليية  ل�صمان  امل�صرتكة  التفتي�صية  احلييمييالت 

االإمارة واحلد من الظواهر ال�صلبية، ف�صاًل عن التاأكد من مطابقة مراكز 
اخلدمة اخلارجية لال�صرتاطات املتفق عليها، �صعياً وراء توحيد وتب�صيط 

االإجراءات و�صمان ال�صرعة والكفاءة يف اإجنازات املعامالت.
يف  امل�صتهلك  وحماية  الرقابة  اإدارة  مدير  الكتبي،  م�صعود  حممد  واأو�صح 
دائرة التنمية االقت�صادية يف اإمارة عجمان ،اأّن ت�صكيل فريق عمل م�صرتك 
مع دائرة البلدية والتخطيط ياأتي ا�صتكمااًل لل�صراكة اال�صرتاتيجية التي 
ت�صب يف خدمة غايات روؤية عجمان 2021 ، يف تعزيز احلركة االقت�صادية 

الن�صطة .

 60 ال�صعر  ي�صبح  اأجيييزاء  ثمانية 
االأبيييقيييار واجلمال  و�ييصييعيير  درهيييميييا، 
اأجزاء  ثمانية  ميين  اأكييير  الييكييبييرية 
املتعامل  رغييب  واإذا  درهييميياً،   80
االأبقار  ميين  الييذبيييييحيية  تقطيع  يف 
يكون  اأ�ييصييغيير  اإىل حجم  واجلييمييال 
ال�صعر100 درهييم.  ودعييت بلدية 
ميينييطييقيية اليييظيييفيييرة اجليييميييهيييور اإىل 
ال�صحية  االإر�ييصييادات  اتييبيياع  اأهمية 
وعدم  امل�صالخ  يف  بالذبح  املتعلقة 
االأميييياكيييين  اأو  اليييبيييييييوت  يف  الييييذبييييح 
امليي�ييصييالييخ و�صرورة  الييعيياميية وخييييارج 

ال�صاعة  وحتى  �صباحاً   8 ال�صاعة 
6 ميي�ييصيياء، وييي�ييصييم امليي�ييصييلييخ عيييدد 2 
اأطباء بيطريني وعدد 2 ق�صابني، 

وعامالن للنظافة. 
وظلت ر�صوم الذبح بنف�س االأ�صعار 
اأي زيييادات وهي  املعتمدة من غري 
15 درهما لل�صاأن واملاعز للذبيحة 
واإذا  اأجييزاء،  اأربعة  اإىل  تق�صم  التي 
 25 ال�صعر  زادت على ذلك ي�صبح 
للعجول  درهيييميييا  و45  درهييييمييييا.  
اأجزاء،  ثمانية  اأو  كاملة  والقعدان 
اأكر من  اإىل  زاد تق�صيمها  اإذا  اأما 

14284ذبيحة.
املرفاأ  الدوام مب�صلخ مدينة  ويبداأ 
من ال�صاعة 10 �صباحاً اإىل ال�صاعة 
10 م�صاء ومن ال�صاعة 10 م�صاء 
وي�صم  ميي�ييصيياء.   12 اليي�ييصيياعيية  اإىل 
بيطريني  اأطيييبييياء   2 عيييدد  امليي�ييصييلييخ 
نظافة،  و5عمال  قيي�ييصييابييني،  و7 
خالل  بامل�صلخ  الذبائح  عييدد  وبلغ 
ويف  4642ذبيحة.  املا�صي  العام 
دملييا والييذي بلغ عدد  م�صلخ مدينة 
املا�صي  الييعييام  الييذبييائييح فيه خييالل 
من  اليييدوام  يبداأ  1944ذبيحة، 

•• �لظفرة -�لفجر:

الظفرة  ميينييطييقيية  بييلييدييية  اكييمييلييت 
مدن  مب�صالخ  اال�ييصييتييعييدادات  كافة 
املبارك،  رميي�ييصييان  ل�صهر  املنطقة 
من حيث ال�صيانة وتوفري االأطباء 
وعمال  والييقيي�ييصييابييني  الييبيييييطييريييني 
متميزة  خدمات  لتقدمي  النظافة 

للجمهور خالل ال�صهر الف�صيل. 
عتيق  امليييهييينيييد�يييس  �ييييصييييعييييادة  واأكييييييييد 
عام  املييزروعييي مدير  خمي�س حمد 
باالإنابة  الييظييفييرة  منطقة  بييلييدييية 
كافة  اكييمييلييت جتييهيييييز  الييبييلييدييية  اأن 
ا�صتعداداً  املنطقة  مبييدن  امل�صالخ 
يف  وذليييك  املييبييارك،  رم�صان  ل�صهر 
اإطار حر�صها على توفري خدمات 
واملقيمني  لييلييمييواطيينييني  مييتييميييييزة 
ب�صحة  واهيييتيييمييياميييهيييا  بييياملييينيييطيييقييية 
بامل�صالخ،  الذبح  عمليات  و�صالمة 
امل�صتهلكني،  �ييصييحيية  عييلييى  حييفيياظيياً 
البلدي  النظام  انطالقا من روؤييية 
بلدي  نييظييام  تييوفييري  اإىل  الييرامييييية 
التنمية  يييحييقييق  عيياملييييية  كييفيياءة  ذو 

معايري  ويعزز  املن�صودة  امل�صتدامة 
جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي. 

خدماتها  تييقييدم  امل�صالخ  اإن  وقيييال 
رغبات  لييتييلييبييييية  ومييي�يييصييياء  �ييصييبيياحيياً 
اجلمهور، خا�صة واأن خالل فرتة 
الذبائح،  يييزداد عدد  �صهر رم�صان 
الق�صابني  عييييدد  زيييييييادة  مت  وقييييد 
بلدية  وحتر�س  النظافة،  وعمال 
منطقة الظفرة على نظافة امل�صالخ 
على  حفاظاً  النفايات  تييراكييم  ميين 
الييعيياميية و�صحة  اليي�ييصييحيية  �ييصييالميية 
الييبييلييدييية بتنظيم  وتييقييوم  الييبيييييئيية. 
حمالت توعوية قبل �صهر رم�صان 
املبارك تت�صمن تقدمي حما�صرات 
وتوزيع مطبوعات عن اأهمية الذبح 
ال�صليم واتباع االر�صادات ال�صحية 
العامة  ال�صحة  على  للمحافظة 
و�ييصييحيية الييبيييييئيية، كييمييا يييتييم تقدمي 
اأ�ص�س  عيين  للق�صابني  حما�صرات 
وال�صحية  ال�صرعية  الذبح  عملية 
وتفادي  باحليوان  الرفق  ومراعاة 
االأخطاء اأثناء العمل. ومت التاأكيد 
جمال  يف  العاملة  ال�صركات  على 

حميييا�يييصيييرة لييتييوعييييية اليييعيييميييال عن 
ال�صرعية  اليييذبيييح  عييمييلييييية  اأ�يييصييي�يييس 
والييي�يييصيييحييييييية وميييييييراعييييييياة الييييرفييييق 
اثناء  االأخييطيياء  وتييفييادي  باحليوان 
ال�صلع  مدينة  م�صلخ  ويف  الييعييمييل. 
يبداأ الدوام من ال�صاعة 8 �صباحاً 
اإىل ال�صاعة 2 ظهرا ومن ال�صاعة 
2ظهرا اإىل ال�صاعة 6 م�صاء، ومن 
ال�صاعة  اإىل  ميي�ييصيياء   10 اليي�ييصيياعيية 
12 م�صاء. وي�صم امل�صلخ 2 اأطباء 
ق�صابني،   8 وعيييييييدد  بيييييييطيييرييييني 
وبلغ  نظافة،  5عمال  اإىل  ا�صافة 
املا�صي  العام  خييالل  الذبائح  عييدد 
جتهيز  ومت  11813ذبيحة. 
ال�صيانة  اأعييمييال  حيث  ميين  امل�صلخ 
املنظفات  وتيييييوفيييييري  واليييينييييظييييافيييية 
ومعينات  واالأكيييييييا�يييس  واملييعييقييمييات 

العمل للق�صابني.
يبداأ  غياثي  مدينة  م�صلخ  يف  اأمييا 
8 �صباحا اىل  ال�صاعة  الييدوام من 
امل�صلخ  6 ميي�ييصيياء، وييي�ييصييم  اليي�ييصيياعيية 
عييييدد 2 اأطيييبييياء بيييييطييريييني وعيييدد 
6عمال  اإىل  باالإ�صافة  13 ق�صابا 

نقل  �صرعة  اأهييمييييية  على  النظافة 
العمال  وتييوزيييع  وتيياأمييني  النفايات 

ح�صب �صاعات العمل.  
منطقة  مييييييدن  مييي�يييصييياليييخ  وتييي�يييصيييم 
و52  بيطرياً  طبيباً   13 الظفرة 
وا�صتقبلت  عيياميياًل.  و25  ق�صاباً، 
املا�صي  الييييعييييام  خييييييالل  املييي�يييصييياليييخ 
ال�صاأن  مييين  ذبيييييحيية   91،652

واملاعز والبقر واجلمال. 
مدينة  مبيي�ييصييلييخ  الييييييييدوام  ويييييبييييداأ 
�صباحاً   7:30 ال�صاعة  ميين  زايييد 
ال�صاعة  ومييين  ميي�ييصيياًء   5:30 اإىل 
م�صاء   12 ال�صاعة  اإىل  10م�صاًء 
مع مراعاة يوم اجلمعة حيث يتم 
اإىل  11�صباحاً  من  امل�صلخ  اغالق 
اأطباء   3 امل�صلخ  وي�صم  2ظهراً. 
عمال  و5  ق�صاباً،  و18  بيطريني 
الذبائح  عيييييدد  بيييليييغ  وقيييييد  نيييظيييافييية 
العام  خييالل  زاييييد  مدينة  مب�صلخ 
وقد  ذبيييييحيية.   38342 املييا�ييصييي 
ال�صاملة  ال�صيانة  اإجييييراءات  متييت 
بييياالإ�يييصيييافييية لييليي�ييصيييييانيية الييييدورييييية 
تقدمي  ومت  الييطييارئيية  لييالأعييطييال 

اليييبيييليييديييية بعمل  وتييييقييييوم  نيييظيييافييية، 
دورية  ب�صفة  اليييالزمييية  اليي�ييصيييييانيية 
عمليات  وتيييتيييم  احليييياجيييية،  ووقييييييت 
املاكينات  بييا�ييصييتييخييدام  الييتيينييظيييييف 
للتنظيف  املخ�ص�صة  الكهربائية 
واملعقمات،  املنظفات  وبا�صتخدام 
وبييلييغ عيييدد الييذبييائييح خيييالل العام 

املا�صي 20627 ذبيحة. 
ويف م�صلخ مدينة ليوا يبداأ الدوام 
اىل  �ييصييبيياحييا   8:5 اليي�ييصيياعيية  مييين 
ال�صاعة 5:5 م�صاء، وي�صم امل�صلخ 
عييييدد 2 اأطيييبييياء بيييييطييريييني وعيييدد 
نظافة.  و5عمال  قيي�ييصييابييني   10
ملكيفات  �ييصييامييليية  �ييصيييييانيية  عييمييل  مت 
االجهزة  لفح�س  ا�ييصييافيية  امليي�ييصييلييخ 
الكهربائية، وغ�صيل خزانات املياه، 
ومت توفري من�صار كهربائي ا�صايف 
بحجم كبري وتوفري فريزر حجم 
كبري لتخزين اأكر كمية من الثلج 
امليييقيييدم خليييدمييية اجلييمييهييور وعمل 
�صيانة ملاكينة �صنع الثلج وتوفري 
اليييليييحيييوم. وبلغ  �ييصيينيياديييق حلييفييظ 
املا�صي  العام  خييالل  الذبائح  عييدد 

ا�ستقبلت 91,652 ذبيحة العام املا�سي 

بلدية منطقة الظفرة تكمل ا�صتعدادات امل�صالخ ل�صهر رم�صان املبارك

حمدان بن را�صد ي�صتقبل
 ويل عهد الفجرية 

•• �لفجرية -و�م: 

وزير  دبييي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ييصييد  بيين  حييمييدان  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
ويل  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  االأول  اأم�س  املالية 

عهد الفجرية .
اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  مع  التهاين  الفجرية  عهد  ويل  وتبادل 
مكتوم مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك متمنيا ل�صموه دوام ال�صحة وال�صعادة 
.ح�صر اللقاء ال�صيخ الدكتور را�صد بن حمد ال�صرقي رئي�س هيئة الفجرية 
للثقافة واالإعالم وال�صيخ مكتوم بن حمد ال�صرقي و�صعادة �صامل الزحمي 

مدير مكتب ويل عهد الفجرية وعدد من امل�صوؤولني .

املكافحة ب�صرطة راأ�ض اخليمة ت�صبط تاجري الهريوين 

مركز النقل املتكامل يفوز بجائزة »باركينغ ماترز« من املعهد العاملي للمواقف 

»وزارة الدولة ل�صوؤون الوطني الحتادي« تعرف موظفيها بكيفية التعامل مع �صغوط احلياة

اقت�صادية عجمان ت�صكل فريق تنظيم الأن�صطة البيئية وال�صحية 

فريق الطوارئ يناق�ض ا�صرتاتيجية 2017
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اأخبـار الإمـارات

لبحث امل�ساريع التطويرية والتنموية

ابوظبي للتخطيط العمراين يعقد لقاء مفتوحا مع �صكان مدينة زايد يف منطقة الظفرة
••  منطقة �لظفرة – لطيفة جابر 

للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  نظم 
العمراين ثاين زياراته للمجال�س 
يف  وامللتقيات  وال�صعبية  الر�صمية 
اإمارة ابوظبي واالأوىل يف منطقة 
مبادرة  اإطييار  يف  للرجال  الظفرة 
،  وذلك  املييجييتييمييع  الييتييوا�ييصييل مييع 
ملناق�صة  زاييييد  مييدييينيية  جمل�س  يف 
واال�صتماع  امل�صتقبلية  امليي�ييصيياريييع 
حول  ومقرتحاتهم  اأرائييهييم  اإىل 
االحيييتييييييياجيييات امليي�ييصييتييقييبييلييييية من 
بح�صور  الييتييطييويييرييية  امليي�ييصيياريييع 
عبد اهلل ال�صاهي املدير التنفيذي 
والبنية  اليييتيييخيييطيييييييط  ليييقيييطييياع 
اأبوظبي  جمييليي�ييس  يف  الييتييحييتييييية 
اليييعيييميييراين وحممد  لييلييتييخييطيييييط 
لقطاع  التنفيذي  املدير  اخل�صر 
واإ�صتدامة  الييعييمييراين  الييتييطييوييير 
وحممد املطوع مدير اإدارة قطاع 
الييتييخييطيييييط واليي�ييصيييييا�ييصييات وعيييدد 
كييبييري ميين �ييصييكييان واأهييييايل مدينة 

زايد.
تابعتها  الييتييي  اجلييليي�ييصيية  وتيييهيييدف 
الفجر  اإىل التوا�صل مع املجتمع 
املجل�س  بدور  الوعي  ن�صر  و  التي 
املجتمع  واإ�يييييييصيييييييراك  ومييييهييييامييييه، 
املخططات  اإعيييييييداد  عييمييليييييات  يف 
وخمتلف  ليييليييميييدن  اليييعيييميييرانييييييية 
امليينيياطييق يف اإمييييييارة اأبيييوظيييبيييي مبا 
يتنا�صب مع احتياجاته وي�صتجيب 
يف  احلياة  له  وي�صمن  لتطلعاته، 
م�صتدامة  عييمييرانييييية  جمييتييمييعييات 
خطة  تطمح  ملييا  وفييقيياً  ومتكاملة 

اأبوظبي اإىل حتقيقه.
واأعلن جمل�س ابوظبي للتخطيط 
حاليا  قييييييياميييه  عيييين  الييييعييييمييييراين 
املعنية  اجليييهيييات  ميييع  بييالييتيينيي�ييصيييييق 
جديد  م�صمى   11 تييوحيييييد  عييلييى 
لييالأرا�ييصييي ليييييتييم تييوحيييييدهييا على 
م�صتوى اإمارة ابوظبي من خالل 
االأرا�صي  ا�ييصييتييخييدامييات  تييو�ييصيييييح 
العقارية  القوانني  يف  اأملو�صوعه 
م�صميات   7 اإ�ييصييافيية  �صيتم  حيث 
م�صميات   5 بجانب   جييييديييييدة 
ي�صهل  مميييييا  ميييييوجيييييودة  حيييالييييييية 
الواجب االلتزام  املعايري  تو�صيح 
اأهم  اجلل�صة  وا�صتعر�صت   . بها 
التي  الهامة  التطويرية  امل�صاريع 
حاليا  الظفرة  منطقة  ت�صهدها 

الدويل  الطريق  م�صروع  ومنها 
ابييوظييبييي الييغييويييفييات الييييذي تبلغ 
درهم،  مليار   5.3 الكلية  تكلفته 
وخدمات  �ييصييبييكيية  تييكييامييل  يييحييقييق 
النقل الري الرامية اإىل حتقيق 
روؤيييية االإمييييارة، ميين خييالل اإر�صاء 
بنية حتتية م�صتدامة وفق اأف�صل 
 6 ميين  يتاألف  و  العاملية  املعايري 
اأحزمة، ويعمل فيها نحو 8500 
وعامل،  ومييهيينييد�ييس  ا�ييصييتيي�ييصيياري 
تقاطعاً   16 تنفيذ  وي�صتمل على 
علوياً جديداً، كما يت�صمن نطاق 
اأعيييمييياليييه اإجييييييراء حتيي�ييصييييينييات على 
الييتييقيياطييعييات احلييالييييية امليييوجيييودة 
وحميم،  امليييييفيييييرق،  مييينيييطيييقييية  يف 
واأبييييو االأبييييي�ييس، وتييقيياطييع مدينة 
على  ملمو�صة  وحت�صينات  زاييييد، 
يبلغ  بحيث  احلالية،  التقاطعات 
التح�صينات  اأعييمييال  طييول  جممل 

للتوزيع،  اأبوظبي  �صركة  من  كل 
و�صركة تران�صكو، مت من خاللها 
الو�صول اإىل حلول عملية �صاهمت 
يف تييخييفييييي�ييس الييتييكيياليييييف واإجنيييياز 
االأعمال �صمن امليزانيات املعتمدة، 
املوافقات  وت�صريع احل�صول على 
الييييييالزميييييية لييي�يييصيييري الييييعييييمييييل، عن 
القيمية  الهند�صة  تطبيق  طريق 
واعتمادها. كما مت موؤخراً افتتاح 
املرورية  الييتييحييويييالت  مييين  عييييدد 
4 ب،  للمرحلة الثالثة يف الق�صم 
ال�صاحنات  والتي متتد من ج�صر 
بييياالإ�يييصيييافييية اإىل  4 كييييم،  وبيييطيييول 
افيييتيييتييياح اليييتيييحيييوييييالت املييييرورييييية 
تقاطع  مييين  الييثييانييييية  لييلييمييرحييليية 
جيي�ييصيير اليي�ييصيياحيينييات و�ييييصييييواًل اإىل 
كييم، كما   80 زايييد بطول  مدينة 
وتطوير  تدقيق  جلنة  اإنيي�ييصيياء  مت 
معايري ال�صالمة املرورية مبواقع 

مليار   40( بحوايل  وامل�صافرين 
درهم اإماراتي( ل�صبكة من املتوقع 
 1،200 اإىل  طييولييهييا  ييي�ييصييل  اأن 
كيييييلييومييرت، تييغييطييي �ييصييبييكيية كبرية 
الدولة.  اإميييييييارات  جييميييييع  تيي�ييصييمييل 
بال�صكك  اليينييقييل  اأهيييمييييييية  وتيييييرز 
قدرتها  خييييالل  مييين  احليييدييييديييية 
اليييكيييبيييرية عيييليييى نيييقيييل احليييميييوالت 
وب�صرعة  بعيدة  ومل�صافات  الثقيلة 
وا�ييييصييييحيييية تيييييفيييييوق الييييكييييثييييري من 
الييو�ييصييائييل االأخيييييييرى، حيييييث ترز 
اأهمية ال�صكك من خالل تاأثريها 
املبا�صر يف توزيع ال�صكان، واإيجاد 
الكبرية  احليي�ييصييرييية  الييتييجييمييعييات 
جراء مرور �صبكات ال�صكك فيها.

مت  الت�صاورية   اجلل�صة  وخيييالل 
جمل�س  مبييهييام  احليي�ييصييور  تعريف 
العمراين  للتخطيط  اأبييوظييبييي 
القيام  لييه  امليينييوط  واملييهييام  ودوره 

منطقة  مييين  متييتييد  كييييم،   246
املفرق وحتى احلدود الدولية مع 
الغويفات،  منطقة  يف  ال�صعودية 

واملركز ال�صناعي يف الروي�س.
بالتعاون  م�صاندة  وكانت  �صركة 
مع دائرة ال�صوؤون البلدية والنقل، 
اأبوظبي  العامة ل�صرطة  والقيادة 
املييي�يييصيييروع يف  بيييدايييية  قييياميييت  منذ 
حمالت  باإطالق   ،2014 مار�س 
اجلديدة  بالتحويالت  للتعريف 
والييتييوعييييية، واأهييمييييية االلييتييزام بها 
م�صتخدمي  اأرواح  عييلييى  حييفيياظيياً 
الييطييريييق، مييع تييوفييري خمططات 
مناطق  تيييكييي�يييصيييف  تيييو�يييصيييييييحييييييية 
التحويالت اجلديدة والتقاطعات 
الطرق  وتو�صيح  تنفيذها،  املييراد 
تت�صمن  اليييتيييي  وتيييليييك  اليي�ييصييالييكيية 
اأعمااًل قائمة، كما عقدت موؤخراً 
مع  الييتييعيياون  لتعزيز  اجييتييميياعييات 

تنفيذ االأعمال، وتتم متابعة اأداء 
وال�صالمة  املييرورييية  التحويالت 
املرورية من خالل ت�صيري دوريات 
ال�صالمة وامل�صاعدة على الطريق 
مع  بامل�صاركة  م�صاندة  قبل  ميين 
املييييرور يف �صرطة  فييريييق هيينييد�ييصيية 
اأبوظبي على طول الطريق وعلى 
لذلك  وباالإ�صافة  ال�صاعة،  مييدار 
اأبوظبي  �ييصييرطيية  دوريييييييات  تييقييوم 
بعد  الييتييحييويييالت  اأداء  مبييتييابييعيية 
م�صتويات  لييي�يييصيييميييان  تيينييفيييييذهييا 

ال�صالمة املرورية على الطريق.
م�صاريع  اجلييليي�ييصيية  ت�صمنت  كييمييا 
براكة  حمييطيية  وميينييهييا  اليييطييياقييية 
وحمطة �صم�س 1 بجانب م�صروع 
يحظى  اليييييييذي  االحتييييييييياد  قييييطييييار 
باالهتمام الكبري من قبل الدولة، 
�صبكة  م�صروع  تكلفة  تقدر  حيث 
ال�صكك احلديدية لنقل الب�صائع 

املجل�س  اأن  عييلييى  والييتيياأكيييييد  بييهييا 
ييييييتيييييوىل  ميييي�ييييصييييوؤولييييييييية حتيييدييييد 
مييييالمييييح امليي�ييصييتييقييبييل اليييعيييميييراين 
اأبييوظييبييي، والييتييي ت�صمن  الإمييييارة 
لالأرا�صي،  االأميييثيييل  اال�ييصييتييخييدام 
بيييييئييات ح�صرية  تييطييوييير  بييهييدف 
ت�صميمها  م�صتدامة ومنظمة مت 
نقل  اأنييظييميية  وتت�صمن  بحرفية، 
عاملي،  م�صتوى  ذات  حتتية  وبنى 
اأبوظبي  خييطيية  حتييقيييييق  وتيييدعيييم 
وطالب اأهايل مدينة زايد خالل 
ب�صرورة  الت�صاورية   اجلييليي�ييصيية 
الييعيياميية يف  للحديقة  حييل  اإيييجيياد 
املتنف�س  تييعييتيير  حيييييييث  امليييديييينييية 
املدينة  ل�صكان  الوحيد  الطبيعي 
و�صغار  كبار  اجلميع  ويق�صدها 
اإىل توفري جمموعة من  وحتتاج 
واخلدمية  الييرتفيييييهييييية  امليييرافيييق 
واحتياجات  طييمييوحييات  لييتييواكييب 
االأهيييييايل حلييديييقيية عيياميية بجانب 
كييمييا طالب   . احليييييييارات  حيييدائيييق 
االأهيييييايل بيي�ييصييرورة اإييييجييياد حلول 
القدمية  امل�صاكن  مل�صكلة  عاجلة 
وت�صر  الييعييام  املظهر  ت�صوه  الييتييي 
املحيطة  وامليييينيييياطييييق  بيييالييي�يييصيييكيييان 
وكذلك اإيجاد حلول مل�صكلة املزارع 
القريبة من امل�صاكن واملدار�س يف 

مدينة زايد .
ومييييين جييانييبييهييم اأ�ييييصيييياد عيييييدد من 
الت�صاورية  باجلل�صات  احليي�ييصييور 
اأبوظبي  جمييليي�ييس  ينظمها  الييتييي 
للتخطيط العمراين مع االأهايل 
لييييتييييحييييديييييد مييييييالمييييييح اخلييييطييييط 

امل�صتقبلية للمدينة .
عبدالرحمن  املييهيينييد�ييس  ويييو�ييصييح 
امليينييهييايل ميين �ييصييكييان مييدييينيية زايد 
ت�صاهم  الت�صاورية  اجلل�صات  اأن 
املواطن  اإ�صراك  يف  مبا�صر  ب�صكل 
يف خطط التطوير والتنمية التي 
يتم تنفيذها يف املنطقة وبالتايل 
امل�صتقبلية  امل�صاريع  كافة  جتعل 
الفعلية  االحتياجات  عن  معرة 
احتياجاتهم  وتيييليييبيييي  لييليي�ييصييكييان 
وطموحاتهم . ويوؤكد علي حممد 
املييييزروعييييي و�ييصيييييف احمد  را�يييصيييد 
اال�صتماع  اأن  املييييزروعييييي  هييميييييل 
يف  ال�صكان  ومييقييرتحييات  اأراء  اإىل 
خطط التطوير امل�صتقبلية يعطي 
�صيتم  الييتييي  امليي�ييصيياريييع  لتلك  قيييوة 
تنفيذها بناء على طلبات ال�صكان 
وجتعل  لها  احتياجاتهم  وميييدى 
املييواطيين جييزء ال يتجزاأ ميين تلك 
امل�صاريع التي حتتاج اإليها املنطقة 

فعال . 

عبداهلل ال�ساهي : توحيد م�سميات الأرا�سي على م�ستوى اإمارة اأبوظبي قريبا 
عبدالرحمن املنهايل : اجلل�سات الت�ساورية ت�ساهم ب�سكل مبا�سر يف اإ�سراك املواطن يف خطط التطوير والتنمية
علي حممد املزروعي : ال�ستماع اإىل اآراء ومقرتحات ال�سكان يف خطط التطوير امل�ستقبلية يعطي قوة لتلك امل�ساريع

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1609  تنفيذ عمايل 
العازلة   جمهول  املييواد  ال�صريع لرتكيب  الطريق  املنفذ �صده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حمفوظ الرحمن حفيظ الرحمن 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )5774( وقييدره  به  املنفذ 
باال�صافة اىل مبلغ 900 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االلييتييزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجييييراءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1707  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ليهان لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
�صاند   قد  كييومييار كري�صان  ا�ييصييوك  التنفيذ/  ان طالب  االقيياميية مبييا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام 
املنفذ به وقدره )6048( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  درهييم   900 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1596  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ييصييده/1- حممد اخييرت لتنظيف املباين -�ييس ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ت�صور راو حممد  اقبال   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
اىل مبلغ 949 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1709  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- وايييدوول لالن�صاءات - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  بييالل ح�صني عييبييدالييرزاق   قد  التنفيذ/  االقيياميية مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم   )13130( وقيييدره  بييه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  درهييم   1120 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1673  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بي �صي ورلد لتجارة احلا�صب االآيل - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد معني الدين ادري�س اي دي 
حممد -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )11230( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�صافة اىل مبلغ 987 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2697 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  مانالو   ريجو  رينالدو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الييدعييوى  يف    2017/3/14 بييتيياريييخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�صالح/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  بالزام املدعي عليه باداء مبلغ 
33.695.21 درهم وفائدة قانونية عن التاأخري بواقع 9% �صنويا ب�صيطة من تاريخ 
2016/6/29 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليه امل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/483  احوال نف�س م�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-ح�صن عو�س اجلاك م�صطفى  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ منى على اجلاك عبد املجيد وميثله : عواطف حممد �صوقي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بالطالق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة 
اوالد �صامله وموؤخر ال�صداق وم�صكن �صرعي وتقرير ح�صانة واجرة حا�صنة 
واجرة خادمة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني  املوافق  2017/6/19   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )6(  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/299  عقاري كلي                 

2-انيتا ماتيو زوجة بيجو ماتيو جاكوب   املدعي عليه / 1- بيجو ماثيو جاكوب  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�صرف دبي - �س م ع وميثله : احمد ح�صن 
املدعي عليهم   بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقييام عليك  اآل علي - قد  رم�صان 
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   2.290.227.03( وقدره  مببلغ 
9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام وانهاء وف�صخ اتفاقية االجارة ومالحقها وت�صليم 
العقار ورد احليازة واحلكم للمدعي بكافة طلباته يف الالئحة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/6/6  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/االإمارات 

لالت�صاالت واخلدمات البحرية - فرع ابوظبي
رخ�صة رقم:CN 1051043 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
املدينة  التجاري طريق  باال�صم   CN  1531324: رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  الفخمة  بال�صيارات  الركاب  لنقل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/عك�س خلدمات الت�صوير

رخ�صة رقم:CN 1169862  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 4*8 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/عك�س خلدمات الت�صوير
AKSS PHOTOGRAPHY SERVICES

اىل/ النحا�س امللكي املغربي لال�صاءة
AL NOHAS AL MALAKI AL MAGRIBI LIGHTS EST

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صترياد )4610008(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة الريات واملعلقات - باجلملة )4649003(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صتوديو ت�صوير )7420003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  العربية  ال�صيييييادة/موؤ�ص�صة احل�صون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

وال�صيانة العامة رخ�صة رقم:CN 1035226 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة احل�صون العربية للمقاوالت وال�صيانة العامة
 AL HASUN ARABIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

ESTABLISHMENT

خمي�س  �صعيد  خمي�س  ملالكها  العامة  وال�صيانة  للمقاوالت  العربية  احل�صون  اىل/ 
الدرمكي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 AL HASUN ARABIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

 CO FOR THE OWNED BY KHAMIS SAEED KHAMIS ALDARMAKI -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/اجلان�س 

الين للعطور والهدايا فرع 2
رخ�صة رقم:CN 1068541-2 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
ال�صيييييادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

املغناطي�س للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2127429 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/مطعم ب�صت جراند تاج

رخ�صة رقم:CN 2122890  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 8*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/مطعم ب�صت جراند تاج
BEST GRAND TAJ RESTAURANT

اىل/ مطعم �صو فري�س
SO FRESH RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/االبي�س خلدمات التنظيف

رخ�صة رقم:CN 1680115  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يو�صف �صالح عبداهلل بن دروي�س ال�صحي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عمار �صالح عبداهلل �صيف بن دروي�س ال�صحي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�صم جتاري من/االبي�س خلدمات التنظيف

WHITE CLEANING SERVICES

اىل/الوردة البي�صاء خلدمات التنظيف
WHITH ROSE CLEANING SERVICES

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/�صكاي هاي لتنظيم الفعاليات

 رخ�صة رقم:CN 2029286  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فهد انطوان خاطر %35

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ال�صيخ ذياب بن خليفة بن �صلطان اآل نهيان %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد جنيدي احمد ال�صيد %14

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف وليد مبارك �صامل ال�صكيلي
تعديل را�س املال/من null اىل 200000

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 تعديل ا�صم جتاري من/�صكاي هاي لتنظيم الفعاليات
SKY HIGH EVENTS MANGMENT

اىل/�صكاي هاي لتنظيم الفعاليات ذ.م.م
SKY HIGH EVENTS MANGEMENTS LLC

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/بوليفارد العمال تركيب 

االملنيوم  رخ�صة رقم:CN 2123009  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/بوليفارد العمال تركيب االملنيوم
BOULEVARD ALUMINIUM INSTALLATION WORKS

اىل/بوليفارد للمطابخ واالملنيوم
BOULEVARD FOR KITCHENS AND ALUMINUM

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال تركيب املطابخ بانواعها )4330007(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع املطابخ املنزلية اجلاهزة - بالتجزئة )4759016(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/

 رخ�صة رقم:CN 1114479  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*3.50 اىل 3*1

 تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا الرونق
AL ROUNAQ CAFETERIA

اىل/مطعم الرونق
AL ROUNAQ RESTAURANT

تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/كراج �صبيد لت�صليح 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1124057 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيخه را�صد �صامل باحلباله الكتبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد �صطيط �صامل را�صد الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  االلعاب  لتجارة  الوادي  ال�صيييييادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1018348  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/�صركة الوادي لتجارة االلعاب ذ.م.م
AL WADI TRADING GAMES CO LLC

اىل/ الوادي للتجارة العامة ذ.م.م
AL WADI GENERAL TRADING LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الت�صجيالت املرئية - بالتجزئة )4762003(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الت�صجيالت ال�صوتية - بالتجزئة )4762002(
تعديل ن�صاك/حذف بيع االلعاب ولعب االطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة )4763011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

فري�ض ليمون هايرب ماركت- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�صفية ال�صركة املذكورة اأعاله )فري�س ليمون هاير ماركت 
احل�صابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة  ت�صفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�صركة  على  حقوق 
مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خالل الدوام 
الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة. 
 تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������ان ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

مركز مداوي الطبي- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�صفية ال�صركة املذكورة اأعاله )مركز مداوي الطبي - ذ م م( 
يعلن امل�صفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�صابات عن ت�صفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة 
ال�صركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خالل الدوام الر�صمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

املحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������ان ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تييعييليين الييهيييييئيية الييوطيينييييية لييلييمييوا�ييصييالت )قيييطييياع النقل 

قد تقدم بطلب  البحري( بان /اللولو لتاجري القوارب 

ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  هييذه  ت�صجيل  على  اعييرتا�ييس  له  كل من  على 

مدة  خييالل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
203809                                               )Ex:Rooh Al Khaleej( 11 لولو Abu Dhabi

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/�صيدلية مون اليت

 رخ�صة رقم:CN 1857679  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة و�صحة فار�س نخريه بطي ال�صام�صي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خاجيندرا كومار �صيل نريود باران �صيل %17
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيبو برا�صاد �صيل �صوخاندو بيكا�س �صيل %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاجال �صاندرا روي كاجيندرا كومار روي %16
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف غالب عبداهلل �صلطان �صيف الكعبي

تعديل را�س املال/من null اىل 160000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية مون اليت

MOON LIGHT PHARMACY
اىل/�صيدلية مون اليت ذ.م.م

MOON LIGHT PHARMACYLLC
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/بقالة حميد احلديثة

 رخ�صة رقم:CN 1105162  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صعيد م�صلم طر�صوم العامري

تعديل وكيل خدمات/حذف حمدي را�صد علي بالعبده ال�صام�صي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*3.7 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/بقالة حميد احلديثة
HMAD MODERN GROCERY

اىل/حمل املعروف لتجارة البذور
ALMAERUF FOR SEED TRADING SHOP

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الغالل واحلبوب والبقول )4720123( 
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع البذور واحلبوب - بالتجزئة )4773306(

تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/�صركة �صاكورا فاينتيك بوروب بي 
يف )اجلن�صية:هولندا( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف 
اإمارة دبي )العنوان: القرهود مكتب 1945 ملك مركز في�صتيفال - 
ريجي�س بزن�س �صنرت �س.ب: 182796 دبي �س.ب: 126064( واملقيدة 
حتت رقم )3986( يف �صجل ال�صركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
ال�صركات  �صاأن  ل�صنة 2015م يف  القانون االحتادي رقم )2(  الحكام 
2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف 
ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة 
ا�صحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 
ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة 

االقت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 املالك:دار البيان للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

CRYSTAL LAB:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268785       بتاريخ:2017/02/25 م
با�صييم:بيت البلوره �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي بردبي اجلافليه مركز الهنا حمل رقم 19 و 20 و 21 و 22 
هاتف: 043989380 �صندوق الريد: 113412 دبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات 
امل�صنوعة من معادن نفي�صه وب�صفه عامة املجوهرات ال�صاعات و�صاعات اجليب واليد. 

 LAB باللغة االجنليزية وباالحرف الكبرية ال�صوداء وكلمة CRYSTAL و�صف العالمة:كلمة
باللغة االجنليزية وباالحرف الكبرية باال�صود الغامق. 

اال�صرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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توا�صل فعاليات جائزة دبى الدولية للقراآن الكرمي 
•• دبى -و�م:

فى  الييكييرمي  لييلييقييران  الييدولييييية  دبييى  جييائييزة  فعاليات  توا�صلت 
جتارة  بغرفة  املحا�صرات  و�صهدت  والع�صرين  احلادية  دورتها 
تبداأ  فيما   .. كبريا  ح�صورا  الن�صائية  النه�صة  وجمعية  دبييى 
ليجر  الن�صر  نييادي  قاعة  يف  اجلاليات  حما�صرات  اأوىل  اليوم 

الند بدبي .
بعنوان  حمييا�ييصييرة  املييغيياميي�ييصييي  �ييصييالييح  اليي�ييصيييييخ  ف�صيلة  واأليييقيييى 
“ويدعون اإىل اخلري” بح�صور �صعادة امل�صت�صار اإبراهيم حممد 
بوملحة م�صت�صار �صاحب ال�صمو حاكم دبي لل�صوؤون الثقافية 
واالإن�صانية ورئي�س اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن 

.كما  للجائزة  املنظمة  اللجنة  واأع�صاء  رئي�س  ونائب  الكرمي 
الثالثة من حماكم دبي وديييوان �صاحب  ح�صر رعاة االأم�صية 
ال�صمو حاكم دبي وم�صوؤولو وممثلو واأع�صاء نادي ذخر التابع 
لهيئة تنمية املجتمع بدبي واجلمهور املتابع لفعاليات امل�صابقة 

التي تقام يف قاعة غرفة التجارة وال�صناعة.
وحتدث ال�صيخ املغام�صي يف حما�صرته عن الدعوة اإىل اخلري 
اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإىل دعوة �صاحب  .. م�صريا 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وتوجيهات �صاحب ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اإىل عام اخلري 2017 
يف  املييبيياركيية  دولييتيينييا  تنتهجها  الييتييي  اخليييري  الأعييمييال  كتج�صيد 

�صيا�صتها نحو اخلريات اقتداء باحلبيب �صلى اهلل عليه و�صلم 
املر�صلة  كييان ي�صارع يف اخلييريات وجيييوادا كرميا كالريح  الييذي 

واأجود ما يكون يف رم�صان .
اجلدير بالذكر ان قاعة الفعاليات ت�صهد م�صاء غد حما�صرة 
لف�صيلة ال�صيخ �صعيد حممد الكملي من املغرب حيث �صيلقي 
قاعة  ت�صهد  فيما   .. االآخرين  يف  ذكر  ل�صان  بعنوان  حما�صرة 
جمعية النه�صة الن�صائية حما�صرة لف�صيلة الدكتور مروك 
عطية من م�صر بعنوان اأخطاء �صائعة يف فهم القران الكرمي 
نيييادي الن�صر ليجر الند  اأميييا حمييا�ييصييرات اجليياليييييات يف قيياعيية 
املعتدل  للمجتمع  القراآنية  الروؤية  بعنوان  حما�صرة  فت�صهد 

لف�صيلة ال�صيخ �صيد اإبراهيم اخلليل.

انطاق اأوىل جل�صات منتدى الفجرية الرم�صاين بعنوان “الرتبية الأخاقية وبناء الأجيال”
•• �لفجرية-و�م:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد 
االول  اأميي�ييس  انطلقت   .. الييفييجييرية 
الفجرية  ميينييتييدى  جييليي�ييصييات  اأوىل 
“الرتبية  بيييعييينيييوان  اليييرمييي�يييصييياين 
االأخالقية وبناء االأجيال” والذي 
الثالثة حتت �صعار  يعقد يف دورتييه 
بتنظيم  م�صوؤوليتي”  “وطني 
االجتماعية  الفجرية  جمعية  من 
الثقافية بالتعاون مع غرفة جتارة 

و�صناعة الفجرية.
�صارك يف اجلل�صة - التي ا�صت�صافها 
 - الفجرية”  “غرفة  جميييلييي�يييس 
عيييبيييداهلل ليي�ييصييكييري مييوؤ�ييصيي�ييس مركز 
يف  والتطوير  للتدريب  االإيجابية 
دبي وحميد عبداهلل االأفخم رئي�س 
قيي�ييصييم الييرتاخييييي�ييس املييوؤ�ييصيي�ييصييييية يف 
منطقة الفجرية التعليمية بجانب 
واملثقفني  امليي�ييصييوؤولييني  مييين  نييخييبيية 

وجمهور غفري.
وا�صتعر�س خالد الظنحاين رئي�س 
الفجرية  جييمييعييييية  اإدارة  جمييليي�ييس 
م�صرف   - الييثييقييافييييية  االجييتييميياعييييية 
املتميزة  اخلييطييوات   - املنتدى  عييام 

الرئي�صة  الييعييام  الن�صائي  االحتيييياد 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعييلييى 
لالأمومة  االأعييلييى  املجل�س  رئي�صة 
“ يف  االإمييييييييارات  “ اأم  والييطييفييوليية 
االأخالقية  الرتبية  ملبادرة  و�صفها 
على اأنها حدثا ا�صتثنائيا يف م�صرية 

التعليم يف دولة االإمارات.
م�صرية  االأفييييييخييييييم  وا�يييصيييتيييعييير�يييس 
الييتيياريييخ االإ�صالمي  االأخيييالق عيير 
واالأخييييالق احلييميييييدة الييتييي كر�صها 
الر�صول الكرمي بقوله “اإمنا بعثت 

الأمت مكارم االأخالق” .
م�صريا اإىل تعاي�س اأكر من 200 
ي�صود  الدولة  اأرا�صي  على  جن�صية 
والعدالة  واخلييييري  املييحييبيية  بييييينييهييم 
وامليييي�ييييصيييياواة. واأو�ييييصييييح االأفييييخييييم اأن 
تقوم  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيم 
ومبادئ  وامل�صوؤولية  املواطنة  على 
وامل�صاءلة  وامل�صاركة  االإ�ييصييالم  قيم 
والتكافوؤ والعدل اإ�صافة اإىل العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار.
الندوة عبد اهلل  كما حتدث �صيف 
الرتبية  بييني  الييفييرق  عيين  ل�صكري 
االأخييالقييييية وبيينيياء االأجيييييال قدميا 
وحديثا م�صتعر�صا ال�صرية العطرة 
و�صلم  عييليييييه  اهلل  �ييصييلييى  لييليير�ييصييول 

مهما يف م�صرية التعليم .
�صعب  متيز  اإىل  الظنحاين  واأ�ييصييار 
االأخالقية  بييالييرتبييييية  االإمييييييييارات 
احلميدة التي جعلت جميع �صعوب 
الييعييامل متيينييحييه حييق اليييدخيييول اإىل 
تاأ�صرية  اإىل  احلاجة  دون  اأرا�صيها 
الذي  التعاي�س  اأهييمييييية  مييوؤكييدا   ..
حتييظييى بييهييا دولييييية االإميييييييييارات من 
خييييييالل وجيييييييود اأكييييييير ميييين 200 
يعي�صون  اأرا�ييصيييييهييا  عييلييى  جن�صية 
مبييحييبيية و�يييصيييالم. مييين جييهييتييه وجه 
خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س 
الفجرية  و�ييصيينيياعيية  غييرفيية جتييييارة 
�صاحب  اإىل  وتقدير  �صكر  ر�صالة 
اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
ال�صمو  اأ�يييصيييحييياب  اإخيييوانيييهيييم  واإىل 
االأعلى  املييجييليي�ييس  اأعيي�ييصيياء  اليي�ييصيييييوخ 
املتوا�صل  لدعمهم  االإمييارات  حكام 
لالإ�صهام يف م�صرية التقدم والنماء 
واالجتماعي  الييثييقييايف  واالزدهيييييييار 
دولة  تعي�صه  اليييذي  واالقييتيي�ييصييادي 
اأهييمييييية دور  االإميييييارات. واأ�ييصييار اإىل 
االجتماعية  اليييفيييجيييرية  جييمييعييييية 
وتعزيز  الثقافة  ن�صر  يف  الثقافية 
اليييروابيييط واليييعيييالقيييات بيييني اأهيييايل 

التي طييرات على  التطور  ومراحل 
ال�صنوات  خييالل  امليينييتييدى  منا�صط 
ال�صابقة وما �صيطرحه خالل العام 
اجلاري من موا�صيع هامة وغنية 
وت�صاهم  االإميياراتييي  املجتمع  مت�س 
يف تييو�ييصيييييع دائيييييرة اال�ييصييتييفييادة من 
الق�صايا  ومناق�صة  البناء  احليييوار 
التوعية  وتييييقييييدمي  االجيييتيييمييياعييييييية 
الييثييقييافييييية الأفيييييييراد املييجييتييمييع على 

خمتلف اأطيافهم و�صرائحهم.
واأ�يييصييياد مبييا تييطييرحييه غييرفيية جتارة 
مبادرات  ميين  الييفييجييرية  و�ييصيينيياعيية 
ال�صباب  لتوعية  كثرية  جمتمعية 
االقت�صادية  املييي�يييصيييارييييع  بيياأهييمييييية 
االقت�صاد  دعييييم  يف  وميي�ييصيياهييمييتييهييم 
الييفييجييرية خييا�ييصيية ودولة  اإمييييارة  يف 

االإمارات عامة .
واأ�صاف اأن مو�صوع جل�صة الرتبية 
ينطلق  االأجيييييال  وبناء  االأخالقية 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مبادرة  من 
نييهيييييان ويل  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة التي اأطلقها �صموه 
“الرتبية  ميييادة  بيييياإدراج  واخلييا�ييصيية 
واملقررات  املناهج  يف  االأخالقية” 
يعد حدثا  ما  الدولة  الدرا�صية يف 

االإمارة .
م�صددا على اأهمية مت�صك االأجيال 
االأ�صيلة  االإماراتية  باالأخالقيات 
�صفراء  ليكونوا  عليها  تييربييو  الييتييي 
للخري  ورميييزا  اخليييارج  يف  لبلدهم 
الييكييعييبييي �صرورة  واأكييييد  والييعييطيياء. 
مييراقييبيية اليير�ييصييائييل الييتييي تيييرد اإىل 
التوا�صل  و�يييصيييائيييل  عيييير  االأبييييينييييياء 
على  ال�صلبي  ودورهييييا  االجتماعي 
�يييصيييرورة  اإىل  داعيييييييييا   .. حييييياتييهييم 
واملعلومة  االأخييبييار  على  احل�صول 
املحلي  االإعييييييالم  مييين  اليي�ييصييحيييييحيية 
الييييوطيييينييييي. وحتييييييدث امليييي�ييييصييييارك يف 
اجلييليي�ييصيية امليييوجيييه اليييرتبيييوي حميد 
عبداهلل االأفخم عن اأهمية مبادرة 
�يييصييياحيييب اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حممد 
تدعم  اليييتيييي  نييهيييييان  اآل  زاييييييد  بييين 
الرتبية  مبييادة  التعليمية  العملية 
واملقررات  امليينيياهييج  يف  االأخييالقييييية 
بقول  ميي�ييصييتيي�ييصييهييدا  الييييدرا�ييييصييييييييية.. 
من  اليييييدول  بييلييغييت  “مهما  �ييصييمييوه 
فاإن بقائها   .. تقدم علمي ومعريف 
ميييرهيييون مبيييدى حمييافييظييتييهييا على 
مببادئها  ومت�صكها  النبيلة  قيمها 
ال�صامية”. كما ا�صت�صهد بقول �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 

الييييدور االأكيييير يف مييا و�ييصييلييت اإليه 
االإمييييييارات ميين مييوقييع ريييييادي على 
وح�صاريا  تنمويا  العامل  م�صتوى 

وخدميا واقت�صاديا.
االإبت�صامة  اأهيييمييييييية  اإىل  واأ�يييييصيييييار 
اإىل  القلب  ميين  النابعة  اليي�ييصييادقيية 
القلب وطريقة للتعبري عما يجول 

داخلنا بطريقة مهذبة .
الفتا اإىل اأهمية الثقافة اخل�صراء 
ن�صر  غيييانيييدي يف  انييتييهييجييهييا  اليييتيييي 
عندما  احلميدة  واالأخيييالق  املحبة 
 .. البيت  نوافذ  جميع  “افتح  قييال 
من  تقتلعني  ال  اأن  �صريطة  ولكن 

واأخيييالقيييه وممييار�ييصيياتييه ممييا جعله 
اأقرب النا�س اإىل �صحابته واأح�صن 
االآخييرييين فكانت  تيياأثييريا يف  النا�س 
مييدر�ييصيية اليير�ييصييول الييكييرمي نرا�صا 
منذ  االأخييييالق  الأبييجييديييات  م�صيئا 

�صنة.  1400
واأ�صاف اأن اأبناء االإمارات ال ين�صون 
واإجنازات  ف�صائل  العقود  مر  على 
وعيييطييياء املييغييفييور ليييه اليي�ييصيييييخ زايد 
اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
وخدمة  الييييدوليييية  بييينييياء  يف  ثراه” 
اأبنائه  مكت�صبات  وتييعييزيييز  الييوطيين 
�صاحب  اخلري”  “زايد  معترين 

جذوري”.
واأو�صح ل�صكري اأن اأبرز التحديات 
القادمة  االأجيييييييييال  تيييواجيييه  اليييتيييي 
العوامل  ميين  مبجموعة  تتلخ�س 
اليييفيييكيييري  الييييتييييلييييوث   .. اأبيييييييرزهيييييييا 
املجال�س  وغييييييييييياب  وامليييييييخيييييييدرات 
الفكرية  واليي�ييصييراعييات  املجتمعية 
احت�صان  اإىل  اإ�يييصيييافييية  اليييعيييامل  يف 
الييعييامل االفييرتا�ييصييي واالبييتييعيياد عن 
الواقع.. م�صددا على اأهمية العودة 
ال�صالة  االأخييالق احلميدة يف  اإىل 
لكبار  الييهيييييبيية  واإعيييييييادة  واليييتيييقيييوى 

العائلة وللمعلم.

املجل�ض الرم�صاين للمكتب الإعامي حلكومة ال�صارقة يناق�ض “التوظيف الدرامي للق�صايا الوطنية” 
�ل�شارقة -و�م:

املييي�يييصيييرتك للمكتب  الييرميي�ييصيياين  املييجييليي�ييس  نيياقيي�ييصييت جييليي�ييصييات 
االإعالمي حلكومة ال�صارقة وموؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم الذي 
تعقد فعالياته يف م�صرح املجاز بال�صارقة حتت �صعار “جمل�صنا 
الدرامي  “ الييتييوظيييييف  مييو�ييصييوع  ليييييايل اخلري” -  غيييري.. يف 

للق�صايا الوطنية” .
الرم�صاين  املجل�س  من  االأوىل  اجلل�صة  يف  امل�صاركون  وثمن 
بن  �صلطان  الييدكييتييور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دعيييوة  امليي�ييصييرتك 
التي  ال�صارقة  حاكم  االأعييلييى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
لالهتمام  املحلية  التلفزيونية  للمحطات  مييوؤخييرا  اأطلقها 
جتربته  تطوير  اىل  ييييوؤدي  ممييا  اأعماله  ودعييم  املحلي  باملبدع 
وتراكم خراته وينعك�س على الدراما املحلية يف تقدمي اأعماال 

مميزة مناف�صة باعتبار الفنون �صالحا قويا لدعم املجتمع.
رئي�س  القا�صمي  اأحييمييد  بيين  �صلطان  ال�صيخ  اجلل�صة  ح�صر 
مدير  عييالي  �صعيد  طييارق  و�صعادة  لالإعالم  ال�صارقة  جمل�س 
العاملني  ال�صارقة وعدد كبري من  االإعالمي حلكومة  املكتب 

يف املجاالت امل�صرحية والثقافية واالإعالميني.
غلوم  حبيب  الييدكييتييور  ميين  كييل  النقا�صية  اجلل�صة  يف  و�ييصييارك 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  يف  الثقايف  وامل�صت�صار  امل�صرحي 
العام  واالأمييني  امل�صرحيني  جمعية  رئي�س  اهلل  عبد  واإ�صماعيل 
و  �صحفي  كيياتييب  احلييليييييان  ومييرعييي  للم�صرح  العربية  للهيئة 
الكاتب  احلييمييادي  حمد  الدكتور  الييروائييي  والكاتب  م�صرحي 
“خيانة  م�صل�صل  اىل  حتييولييت  الييتييي  “ريتاج”  رواييييية  مييوؤلييف 

وطن” وادار اجلل�صة االإعالمي عبد اهلل ال�صويخ.
ودعيييا امليي�ييصيياركييون اىل مييزيييد ميين االهييتييمييام بييالييدرامييا املحلية 
ظهور  يف  ي�صاهم  مما  ح�صورها  الإثبات  لها  الفر�صة  واإتيياحيية 

تعاين  التي  املييجيياالت  ال�صباب خا�صة يف  ميين  كييفيياءات جييديييدة 
منها الدراما مثل كتاب ال�صيناريو وبقية املجاالت الفنية.

تنتظر  زالت  ما  التي  الق�صايا  الكثري من  اإىل وجود  واأ�صاروا 
ت�صمل  ووطنية  مهمة  ق�صايا  وجميعها  الييدرامييييية  املعاجلات 

خمتلف املجاالت االجتماعية والتنموية وال�صحية وغريها.
واعتر امل�صاركون يف اجلل�صة اأن الدراما يجب اأن جتد ن�صيبها 
اخلطط  يف  املييجيياالت  بقية  مع  مت�صاوية  الر�صمي  الدعم  من 
الييتيينييمييوييية بيياعييتييبييارهييا �ييصييالحييا قييويييا �ييصييارت الييييدول الكرى 
وال�صياحية  التعليمية  االأهييداف  من  العديد  لتحقيق  تعتمده 

واالقت�صادية وغريها.
وقال الدكتور حبيب غلوم اإن املجتمع الدرامي ا�صتب�صر خريا 
جديدا  فتحا  اعييتييروه  الأنييهييم  وطن”  “خيانة  م�صل�صل  بعد 
للدراما املحلية حيث يطرح امل�صل�صل خطا للدراما وكنا نراهن 
على اأنها فاحتة خري ولكن ما زالت الدراما االإماراتية حتتاج 

الكثري..
م�صريا اىل ان هذا اخلط اجلديد الذي طرقته الدراما املحلية 
للمرة االأوىل جعل اجلميع من العاملني يف امل�صل�صل مو�صوع 
اجلل�صة يعملون باجتهاد واإخال�س اأكر حتى يخرج امل�صل�صل 
ب�صور جيدة متثل نقطة حتول يف اجتاهات الدراما ب�صكل عام 

على الرغم من اأن الدعم كان عاديا مثل بقية االأعمال .
واأ�يييصييياف : يييجييب اليينييظيير بيي�ييصييورة عيياميية اىل �يييصيييرورة اإعطاء 
االأولوية للق�صايا الوطنية دائما الأن اخلوف بعد دخول املنتج 
اأن تتحول هذه الق�صايا وتدخل يف املجال التجاري  التجاري 
نحن االآن نبحث عن اجلديد يف الدراما وما زالت هناك الكثري 

من الق�صايا نحتاج اىل طرقها عر االأعمال الدرامية.
وحتيييدث الييدكييتييور حبيب غييلييوم عيين اأهييمييييية الييدعييم احلكومي 
االإيجابية  النقاط  من  العديد  يحقق  والييذي  الدراما  لقطاع 

احلكومة  جتييربيية  اىل  ميي�ييصييريا   . املجتمعية  التنمية  ل�صالح 
الرتكية التي اعترت الدراما �صالحا قويا ودعمتها ملعرفتها 
باأهمية الدراما وانعكا�صاتها على تن�صيط ال�صياحة واالقت�صاد 

الرتكي.
التنموية  الدولة  اجندة  �صمن  الدراما  و�صع  اإىل  غلوم  ودعييا 
مييثييل بقية الييقييطيياعييات وبييييدون ذليييك ليين يييكييون هيينيياك تطوير 
اإنتاج  يوجد  ال  العام  هذا  اأن  ويكفي  الثقافية  الفنية  للحركة 
اأنتجوا  الييدوليية  يف  املنتجني  اأن  من  الرغم  على  حملي  واحييد 
17 عمال دراميا عربيا .. م�صريا اإىل اأن املحطات التلفزيونية 
لديها  ولييييي�ييصييت  االإنيييتييياج  لل�صباب يف  الييدعييم  تييقييدم  ال  املييحييلييييية 

ا�صرتاتيجية وا�صحة يف ذلك .
من جانبه �صكر اإ�صماعيل عبد اهلل موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم 

على اإعادتها للدراما االإماراتية اىل الواجهة .
املحطات يف  قافلة  قيادة  ال�صارقة يف  تلفزيون  نثق يف   : وقييال 

الدولة لدعم املنتج الدرامي املحلي..
موؤكدا اأهمية االنتقال اىل مرحلة “جتيي�س الدراما” مبعنى 
اأن تييكييون �ييصييالحييا نحقق بييه الييكييثييري ميين الييفييوائييد عييلييى كافة 
االأ�صعدة الفنية والثقافية واملجتمعية واالقت�صادية وا�صتثمار 
بنا  تع�صف  اأن  تييريييد  الييتييي  الظالمية  الييقييوى  لييهييزم  الييدرامييا 

ومبجتمعنا.
واألقى اإ�صماعيل عبد اهلل اللوم على حمطات التلفزيون املحلية 
التي ال تدعم الدراميني يف الدولة مطالبا حمطات التلفزيون 
بالعودة اىل دورها الذي تخلت عنه يف دعم االإنتاج املحلي من 
اإال بالدعم واإعطاء  الدراما التي لن تتطور وتناف�س خارجيا 
املوهوبني  ال�صباب  ميين  الكثري  فهناك  للظهور  لها  الفر�صة 
مييين االأجيييييييييال اجليييدييييدة اليييذيييين هيييم خيييري مييين يييكييتييبييون عن 
واقعهم وق�صاياهم وروؤاهم املختلفة ولكنهم ال يجدون الدعم 

واالهتمام لذا البد من وجود موؤ�ص�صات تتبنى ال�صباب ب�صكل 
الذي  املنتج  عيين  دومييا  نتحدث  اأن  علينا   : واأ�ييصيياف   . حقيقي 
يجب اأن يتم تقدميه هناك الكثري من الق�صايا الوطنية التي 
مل تعط حقها والعمل الدرامي الوطني يجب اأن يكون �صامال 
ومتكامال يف كافة جوانب العمل الدرامي من تقنيات وت�صوير 
واإخراج وغريها الأن االأجيال اجلديدة تبحث عن �صيء جديد 

يف الطرح ويف التناول والتقدمي .
وقال اإ�صماعيل عبد اهلل : يجب اأن يكون املنتج املحلي بطريقة 
حمرتفة متكاملة ولذلك نحتاج اىل بحث عميق ووعي وثقافة 
مييعييايييري خمتلفة متاما  نييحييتيياج اىل  كييمييا  وجتييييارب مييرتاكييميية 
التلفزيونات  م�صوؤولية  هييي  وهييذه  املحلية  الييدرامييا  لت�صنيع 
الفر�صة  تعطي  اأن  يجب  والييتييي  الييدرامييا  يف  الكاملة  املحلية 
ت�صتطيع  حملية  اأعمال  لتقدمي  كبري  ب�صكل  املحلية  للدراما 

اأن تناف�س خارجيا .
من جانبه اأ�صار الدكتور حمد احلمادي اىل اأن الدولة دعمت 
ال�صباب وخ�ص�صت لهم وزيرة دولة لل�صباب خا�صة بق�صاياهم 
برامج  هيينيياك  تييكييون  اأن  يجب  الييدرامييي  املييجييال  يف  ولدعمهم 
تكون  اأن  البييد  الأنييه  ال�صيناريو  كتابة  على  للتدريب  تاأهيلية 

هناك اأعمال من ال�صباب واإليهم.
وبني الدكتور حمد احلمادي اأن الق�صايا الوطنية كثرية غري 

االأعمال ال�صيا�صية فقط وهو مفهوم �صابق وقدمي .
اأهل  بييه  يتعامل  اأن  يجب  الييذي  الوطني  املفهوم  اأن  مو�صحا 
اأمور  الدولة و هناك  التي ت�صعها  الدراما هو اال�صرتاتيجية 
كثرية حتتاج الدراما اىل البحث فيها والتعبري عنها اجتماعية 
و�صحية وتنموية الأن الق�صايا الوطنية كثرية وال يوجد خط 
اأحمر للدراما وعلى املنتجني والدراميني التحرك و�صيجدون 

الدعم من اجلهات الر�صمية .

تخريج الدفعة الثانية من حملة الدبلوم املهني 
•• �ل�شارقة -و�م: 

احتفلت جامعة ال�صارقة بتخريج الدفعة الثانية من حملة الدبلوم املهني 
التعليم  املوؤ�ص�صي والذي عمل على تنفيذه مركز  اإدارة اجلودة والتميز  يف 
امل�صتمر والتطوير املهني بجامعة ال�صارقة و�صم 32 م�صاركا من موظفي 
االإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب يف دبي بواقع 120 �صاعة تدريبية. 
النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  �صعادة  التخريج  �صهد حفل 
لالإقامة  العام  املدير  نائب  �صرور  بن  مهري  عبيد  اللواء  و�صعادة  ال�صارقة 
العامة  االإدارة  عام  ال�صام�صي مدير  عارف  والعميد  دبي  االأجانب  و�صوؤون 
مدير  علوان  عبداهلل  حممد  والعميد  ال�صارقة  االأجانب  و�صوؤون  لالإقامة 
عام االإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب عجمان والعقيد عبدالعزيز 
العامة  االإدارة  امل�صاندة  واخلييدمييات  امليييوارد  اإدارة  مدير  نائب  دروييي�ييس  بيين 
ال�صويدي مدير  االأجانب عجمان والعقيد هزمي خليفة  لالإقامة و�صوؤون 
اإدارة اأذونات الدخول واالإقامة ال�صارقة واملقدم عبدال�صمد ح�صني �صليمان 
نائب م�صاعد املدير ل�صوؤون اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي يف اإقامة دبي واملقدم 
دبي  اإقامة  يف  االإداء  وتطوير  التدريب  اإدارة  مدير  اخلنبويل  را�صد  يا�صر 
كما ح�صر من جانب اجلامعة الدكتور را�صي الزبيدي مدير مركز التعليم 
امل�صتمر والتطوير املهني واأع�صاء من الهيئة التدري�صية الذين عملوا على 

تنفيذ الرنامج وامل�صاركون فيه.
يف  للم�صاركني  مباركا  باحل�صور  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  رحب  و 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  واأثنى  بنجاح  الييدورة  اجتيازهم  الرنامج 

املتدربني ومن قبل القائمني على الرنامج .
والتقدير  بال�صكر  �صرور  بن  عبيد مهري  اللواء  �صعادة  توجه  له  كلمة  ويف 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
ال�صرح  هييذا  تاأ�صي�س  على  ال�صارقة  جامعة  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  االأعلى 

العلمي املتميز واأثنى على مو�صوع الرنامج .

“�صحتك يف رم�صان” مبادرة 
طبية ل� �صرطة اأبوظبي

•• �بوظبي -و�م: 
ل�صرطة  اليييعيييامييية  اليييقيييييييادة  اأطيييليييقيييت 
اأبوظبي  مبادرة  �صحتك يف رم�صان 
ال�صحي  الييييوعييييي  مييي�يييصيييتيييوى  ليييرفيييع 
بال�صلوكيات ال�صحيحة التي يتوجب 
ال�صهر  خالل  اتباعها  ال�صائم   على 
الييعييقيييييد جا�صم  الييفيي�ييصيييييل. واأو�يييصيييح 
اخلدمات  مديرية  مدير  الطنيجي 
الطبية ، اأن املبادرة تاأتي �صمن حملة 
بهدف   ،“ �صالمتكم  يف  �صعادتنا   “
وتقدمي  واملمار�صات  املعارف  حت�صني 
مر�صى  اىل  واالإر�ييييصييييادات  الن�صائح 
ال�صكري لتجنب االآثار ال�صلبية التي 
الذي  الغذاء  زيييادة  اأو  نق�س  ي�صببها 
اأهمية  اإىل  الفييتيياً  اليي�ييصييائييم،  يتناوله 
ال�صائم  لييدى  ال�صحي  الييوعييي  رفييع 
الغذائية  الييوجييبييات  وكييمييييية  بنوعية 
تناول  ومواعيد  تناولها،  يجب  التي 
الدواء، خالل هذا ال�صهر حفاظاً على 
ذوي  ميين  وخ�صو�صاً  املر�صى  �صحة 
املزمنة كال�صكري والربو.  االأمرا�س 
على  ال�صرطية  القيادة  حر�س  واأكييد 
رفع موؤ�صر ال�صعادة لتكون الدولة  يف 
ال�صدارة ، الفتاً اإىل اأن ال�صحة جزء 
الفرد واملجتمع  �صعادة  ال يتجزاأ من 
�صرطة  “طبية  حيير�ييصييت  ليييذليييك  و 
اأبوظبي” على اإطالق عدة مبادرات 
�صحية على مدار العام ومن �صمنها 
التي  ميييبيييادرة �ييصييحييتييك يف رميي�ييصييان 
والتثقيف  ال�صائم  �صحة  ت�صتهدف 
بال�صلوكيات ال�صحيحة املتبعة خالل 

�صهر رم�صان .

الإحتاد الن�صائي ينتهي من اإعداد الدليل الإر�صادي حول ادماج “منظور النوع الإجتماعي” يف التنمية
•• �أبوظبي -و�م: 

املنهجيات  حييول  ار�ييصييادي  دليل  اإعيييداد  من  والتنمية  البحوث  اإدارة  انتهت 
واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  يف  االجتماعي  النوع  منظور  اإدميياج  واالأدوات 
تبني  اإىل  الرامية  العام  الن�صائي  االحتيياد  ا�صرتاتيجية  �صمن  واملييوازنييات 

اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال متكني املراأة.
ويعمل الدليل الذي مت اإعداده بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
على توفري اإطار مرجعي للموؤ�ص�صات االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س 
االجتماعي  النوع  منظور  اإدمييياج  كيفية  حييول  املييدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات 

فيها.
وياأتي اإ�صدار هذا الدليل الذي يقدم �صرحا مب�صطا ملجموعة من املفاهيم 
التنمية  يف  االجتماعي  النوع  اإدميياج  مبو�صوع  العالقة  ذات  وامل�صطلحات 
ا�صتكماال للجهود التي بداأها منذ عام 2006 بتوجيهات كرمية من �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام الرئي�صة االأعلى 
ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة لن�صر 
املعرفة حول منظور النوع االجتماعي كاأداة للتخطيط التنموي تركز على 

النظر يف احتياجات كل من املراأة والرجل يف العملية التنموية.
قدرات  وتعزيز  بناء  على  الوقت  ذلييك  منذ  العام  الن�صائي  االحتيياد  وعمل 
فكرة  لتقبل  الثقافية  البيئة  وتهيئة  املختلفة  القطاعات  يف  املوؤ�ص�صات 
تاأ�صي�س مفهوم االإدميياج.. حيث نظم العديد من ور�س العمل �صارك فيها 
ممثلو الوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات املجتمع 
ومعرفة  ومييوؤ�ييصييراتييه  االجتماعي  اليينييوع  مبفهوم  تعريفهم  بييهييدف  امليييدين 
ل�صمان  با�صتمرار  حتديثها  وكيفية  االجتماعي  للنوع  املطلوبة  البيانات 
مواكبة التطور يف هذا املجال وحتى تكون اأكر فاعلية وح�صا�صية و�صفافية 
اإدميياج منظور النوع االجتماعي مفهوم  اأن  املييراأة. اجلدير بالذكر  لق�صايا 
اأممي يرتكز على مفاهيم امل�صاواة يف احلقوق والواجبات بني الرجل واملراأة 
والعدالة وتكافوؤ الفر�س والتمكني وتكامل االأدوار بينهما وتتمثل اأهميته 
باعتباره يوفر االأدوات الالزمة لقيا�س اأثر الرامج واملبادرات التي تطلقها 
املوؤ�ص�صات املختلفة ومدى تلبيتها الحتياجات كل من املراأة والرجل. وقال 
االحتاد ان تنفيذ الروؤية الطموحة التي و�صعتها الدولة من اأجل اأن تكون 
اأكر  من  تكون  واأن  الب�صرية  التنمية  موؤ�صر  يف  العامل  دول  اأف�صل  �صمن 
االنتماء  بهذا  فخره  عن  التعبري  من  مواطن  كل  ليتمكن  �صعادة  الييدول 
 - العاملية  واملناف�صات  الدولية  املحافل  وطنه يف  الو�صائل وميثل  مبختلف 
ل�صمان  للقيا�س  قابلة  اأداء  موؤ�صرات  ذات  ا�صرتاتيجية  خطط  اإىل  يحتاج 

مراعاة احتياجات �صرائح املجتمع عامة واحتياجات كل من املراأة والرجل 
وهذا ما �صيوفره اإدماج منظور النوع االجتماعي يف املوؤ�ص�صات.

ويييعييتيير تييبيينييي املييوؤ�ييصيي�ييصييات االحتييياديييية واملييحييلييييية واخلييا�ييصيية مليينييظييور النوع 
االجتماعي وجعلها جزءا ال يتجزاأ من اال�صرتاتيجية املوؤ�ص�صية - اأحد اهم 
االأدوات التي �صت�صاعد الدولة يف �صمان حتقيق وترجمة روؤية 2021 على 
اأر�س الواقع.. ففل�صفة النوع االجتماعي ال تقوم على النظر اإىل احتياجات 
اخلطط  ووا�ييصييعييي  ال�صيا�صيات  را�صمي  يييدعييو  مفهوم  هييو  بييل  فقط  امليييراأة 
اال�صرتاتيجية وما يرتتب عليها من مبادرات وبرامج وموازنات اإىل حتليل 
احتياجات كل �صريحة من �صرائح املجتمع والعمل على تلبيتها مبا ي�صمن 
يف  االجتماعي  النوع  منظور  اإدميياج  اإن  للجميع.  والعدالة  الفر�س  تكافوؤ 
املوؤ�ص�صات مبختلف قطاعاته �صيكون له اأثر وا�صح يف ال�صيا�صات التنموية 
للدولة تتمثل يف .. اأن املوازنة امل�صتجيبة للنوع االجتماعي اأداة للتخطيط 
اأن  من  التاأكد  يف  احلكومة  ت�صاعد  واجتماعية  اقت�صادية  اأبعاد  ذات  املييايل 
تخ�صي�س املوارد املالية املتاحة يتم بطريقة عادلة وهادفة اإىل اإلغاء التمييز 
القائم على اأ�صا�س النوع االجتماعي يف اأ�صلوب تقدمي اخلدمات احلكومية 
ومبا يلبي االحتياجات املحددة لكل من الن�صاء والرجال واالوالد والبنات 
االجتماعي  للنوع  امل�صتجيبة  املييوازنيية  اأن  بيياالإ�ييصييافيية  املييعيينييي..  املجتمع  يف 
اأي مدى �صاهمت الرامج  اإىل  اإىل معرفة  اأ�صلوب للتقومي يهدف  مبثابة 
املختلفة  احلكومية  والقطاعات  الييييوزارات  بها  تقوم  التي  واال�صتثمارات 
االحتياجات  وذوي  واالأطييفييال  والن�صاء  للرجال  احلياة  نوعية  حت�صني  يف 

اخلا�صة وغريهم من فئات املجتمع.

فقدان جواز �سفرت
�صخى   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
اليييييهييييينيييييد    ، �ييييييييصييييييييورتييييييييي 
�صفره  جيييواز   - اجلن�صية 
 )2600162( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  االتييي�يييصيييال 

 058/2448784

فقدان جواز �سفرت
فييقييد املييدعييو /عييميير حمد 
االدرن     ، اليييطيييراد  احيييميييد 
�صفره  جيييواز   - اجلن�صية 
 )435946( رقييييييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  االتييي�يييصيييال 
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فقدان جواز �سفرت
فيييقيييد امليييييدعيييييو /بيييرييييتيييبيييال 
�صاربان  دهيييييييليييون  �ييصييييينييغ 
اجلن�صية  الييهيينييد   ، �ييصييييينييغ 
رقيييييم  �يييييصيييييفيييييره  جييييييييييييواز   -
)6389318( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 052/2104091

فقدان جواز �سفرت
هيييييادييييييه   / امليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
اييييبيييادا بيينييت حمييمييد جنيب 
بنغالدي�س   ، الييييقييييرييييي�ييييس 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )0999694(
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/8749921

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �صيبا بيجوم 
ليت عبداملالك ، بنغالدي�س   
�صفره  جيييواز   - اجلن�صية 
 )0278813( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  االتييي�يييصيييال 

 050/8749921

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
انييييييييييامييييييييييول حييييييييق عيييبيييييييد 
بيييينييييغييييالدييييي�ييييس     ، احلييييييييييق 
�صفره  جيييواز   - اجلن�صية 
 )0757810( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  االتييي�يييصيييال 

 050/7115484

فقدان جواز �سفرت
باالكري�صنان   / املدعو  فقد 
كيييارونيييانيييدى كيييارونيييانيييدى ، 
الييهيينييد اجليينيي�ييصييييية - جيييواز 
�صفره رقم )4145874( 
ميييييييييييييين يييييييييييييجييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتيييي�ييييصييييال بييتييليييييفييون رقيييم 

 056/1248648

فقدان جواز �سفرت
كيييييييانيييثيييييييا   / امليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
الفلبني   ، ديييلييجييادو  راميييريييييز 
�صفره  جييييييييواز   - اجلييينييي�يييصييييييية 
و   5876632( رقيييييييييييم 
ممن  يييرجييى   )1706629
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اقيييييرب  او  الييفييلييبييييينييييية  

�صرطة باالمارات

فقدان جواز �سفرت
�صا�صانك   / املييييدعييييو  فيييقيييد 
راجيييييييييييفيييييييييييادان مييييييييييور ميييييور 
الهند   ، داتيييييارام  راجيييفيييادان 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )5618339(
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 052/9257689

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �صفيه عثمان 
ال�صومال   ، ابيييييان  حيياجييي 
�صفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييصييييية 
يرجى   )243991( رقييم 
ت�صليمه  عليه  يييعيير  مميين 
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 ١٠٢٤٥١برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة١١٩٨٧، الطابق الثامن، ص.ب. ٤إعمار سكوير، مبنى رقم 

 www.pwc.com/me+، ٩٧١) ٠(٤ ٣٤٦ ٩١٥٠+، فاكس: ٩٧١) ٠(٤ ٣٠٤ ٣١٠٠هاتف: 
 

 مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلينباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو ودوجالس أومهوني 
)١( 

 
 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 المتحدةالتمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية 

 
 التقرير حول البيانات المالية

 رأي مدقق الحسابات 

برأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لكريدي أجريكول بنك 
وأدائه المالي وتدفقاته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإلمارات العربية المتحدة ("الفروع") كما في  فروع -التمويل واالستثمار 

 النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 نطاق التدقيق
 

 اإلمارات العربية المتحدة ما يلي:  فروع -تشمل البيانات المالية لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في. 

.بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

.بيان التغيرات في رأس المال واالحتياطيات للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.إيضاحات حول 
 

 أساس الرأي 

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
 ا.مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المدرجة ضمن تقريرن

 
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية 

 التدقيق.
 

 االستقاللية
 

إننا مستقلون عن الفروع وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 
والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا للمحاسبين 

 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.
 
 

 

 

)٢( 

 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 (تابع)التمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن تلك 
الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة على أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، 

 . سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ
 

وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة الفروع على االستمرار في عملها التجاري 
عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا  -عند الضرورة  -واإلفصاح 

 وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. كانت اإلدارة تعتزم تصفية الفروع أو 
 

 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للفروع.
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

انات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البي
كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوًى عالياً من 

 ً ي خطأ جوهري عن أ التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما
إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك 

 األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.
  

يق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال وفي إطار عملية التدق
 أعمال التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم
التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن وتنفيذ إجراءات 

خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد 
 وز الرقابة الداخلية.ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجا

 ،تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف
 وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للفرع. 

ات ما يتعلق بها من إفصاحتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية و
 اإلدارة.

 
 
 

 

 

)٣( 

 
 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة كريدي أجريكول بنك 
 (تابع)التمويل واالستثمار فيما يتعلق بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 (تابع)مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 

 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول
عليها تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة 

إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في الفروع على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا 
تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات 

ير رغير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تق
مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الفروع إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة 

 عاملة.

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات
 لعالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات ا

 
كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 

 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.
 

 القانونية والتنظيمية األخرىالتقرير حول المتطلبات 
 

، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠وإضافة إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.

 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٨
 
 
 
 

 دوجالس أومهوني
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٤(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 
ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
 ٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤       ٥ اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٦٦٦٫٢٠ ٦٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨       ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ٢٨٧٫١٢٥ ٢٠٦٫١٣٤       ٨ قروض وسلفيات 
 ٦٧٧٫٩ ٢٧٤٫١٠         ٩ موجودات أخرى
٦٢٦٫١ ١٠٢٣٠٫١ ممتلكات ومعدات

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

 ٤٠٠٫٣ ١١٣٣٣٫١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٠٠٨٫٢٩ ٥٦٠٫١٥٤       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ١٦٦٫٦١٢ ٦٣١٫٣٢١       ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٩١٫١٩ ١٤٠٢٩٫١٧    مطلوبات أخرى

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

 رأس المال واالحتياطيات
٤٠٣٫٣١٦ ٤٠٣٫٣١٦       (أ) ١٦ رأس المال المخّصص

٥٩٧٫١٥ ٥٩٧٫١٥         (ب) ١٦ االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
 ٢٦١٫٢٩ ٦٦٥٫٢٩         ١٧ احتياطي قانوني
)٧٣١٫٣(        ) ٩٧(               خسائر متراكمة

٥٦٨٫٣٦١٥٣٠٫٣٥٧ صافي رأس المال واالحتياطيات
١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات  

 
 

 ووقع عليها:  ٢٠١٧مارس  ٢٨تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 
 
 
 
 
 

.....................…...........................                                    ............................................…… 
 مازن مناع                                                                        آني ماثيوز

 المسؤول اإلقليمي األول                                                                                   المدير المالي
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٤(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 
ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
 ٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤       ٥ اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٦٦٦٫٢٠ ٦٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨       ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ٢٨٧٫١٢٥ ٢٠٦٫١٣٤       ٨ قروض وسلفيات 
 ٦٧٧٫٩ ٢٧٤٫١٠         ٩ موجودات أخرى
٦٢٦٫١ ١٠٢٣٠٫١ ممتلكات ومعدات

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

 ٤٠٠٫٣ ١١٣٣٣٫١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٠٠٨٫٢٩ ٥٦٠٫١٥٤       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

 ١٦٦٫٦١٢ ٦٣١٫٣٢١       ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٩١٫١٩ ١٤٠٢٩٫١٧    مطلوبات أخرى

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

 رأس المال واالحتياطيات
٤٠٣٫٣١٦ ٤٠٣٫٣١٦       (أ) ١٦ رأس المال المخّصص

٥٩٧٫١٥ ٥٩٧٫١٥         (ب) ١٦ االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
 ٢٦١٫٢٩ ٦٦٥٫٢٩         ١٧ احتياطي قانوني
)٧٣١٫٣(        ) ٩٧(               خسائر متراكمة

٥٦٨٫٣٦١٥٣٠٫٣٥٧ صافي رأس المال واالحتياطيات
١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات  

 
 

 ووقع عليها:  ٢٠١٧مارس  ٢٨تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 
 
 
 
 
 

.....................…...........................                                    ............................................…… 
 مازن مناع                                                                        آني ماثيوز

 المسؤول اإلقليمي األول                                                                                   المدير المالي
 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار  
 

 )٥(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل
 
ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 
 

٢٠١٢٥٫٨٢٣٥٫١٠ إيرادات الفوائد
)٢٧١٫٣()٢٠٤(٢١ مصاريف الفوائد

٩٢١٫٧٩٦٤٫٦ صافي إيرادات الفوائد
 

٢٢٣٩٧٫١٥٧٤٨٫٢٠ صافي إيرادات الرسوم والعموالت
٧٣٣٫١٠٦٧٫٢ صافي إيرادات صرف العمالت األجنبية 

-٧٠ إيرادات أخرى
١٢١٫٢٥٧٧٩٫٢٩ ربح العمليات

 
)١٦٩٫٢٨()٢٧١٫١٣( ٢٣ مصاريف العمليات

صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات بما 
(ج) ٨ في ذلك االلتزامات الخارجة عن الميزانية العمومية

         
)٧٨٣٫١()٠٥٣٫١(

) ١٧٣( ٧٩٧٫١٠ الضريبةربح /(خسارة) السنة قبل 
)٧٥٥٫٢()٧٥٩٫٦( ٢٥ الضريبة 

)٩٢٨٫٢(٠٣٨٫٤ ربح/ (خسارة) السنة بعد الضريبة
 

-- األرباح / (الخسائر) الشاملة األخرى
 

)٩٢٨٫٢(٠٣٨٫٤ مجموع األرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٦(.                                                     جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 واالحتياطياتبيان التغيرات في رأس المال 
 

إيضاح 
رأس المال 
المخّصص

االحتياطي النظامي
االئتمانلمخاطر 

احتياطي
قانوني

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٣٦٠٫٤٥٨(٨٠٣)٢٩٫٢٦١-٠٠٠٫٣٣٢ ٢٠١٥يناير  ١في 
المخصص المحول إلى احتياطي 

االحتياطي من ٪١٫٥العام بنسبة 
---١٥٫٥٩٧)٥٩٧٫١٥(١٦ (ب) النظامي لمخاطر االئتمان 

(٢٫٩٢٨)(٢٫٩٢٨)--- الشاملة السنةمجموع الخسارة
٣٥٧٫٥٣٠(٣٫٧٣١)٤٠٣٫٣١٦١٥٫٥٩٧٢٩٫٢٦١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٤٫٠٣٨ ٠٣٨٫٤        --- مجموع الدخل الشامل للسنة
-(٤٠٤)٤٠٤-- تحويل إلى االحتياطي القانوني

٥٦٨٫٣٦١) ٩٧(           ٦٦٥٫٢٩ ٥٩٧٫١٥ ٤٠٣٫٣١٦ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )٧(   .                                                  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية ٥٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية
ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمدرهم ألف 

 أنشطة العمليات
)١٧٣(  ١٠٫٧٩٧ ربح/(خسارة) السنة قبل الضريبة

 تعديالت بسبب:
٥٤٣ ٦٣٧              ١٠ استهالك

-)٧٠( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٥٢٫١٤٨٠٫٣ تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات بما في ذلك مخصص 
(ج) ٨ االلتزامات الخارجة عن الميزانية العمومية

        
   ٧٨٣٫١ ٠٥٣٫١

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بما في ذلك المحول 
١٥ من الفروع الخارجية األخرى

           
   ٧٣٠ ٣٧١

دفع ضريبة الدخل ومكافآت التدفقات النقدية للعمليات قبل 
نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في الموجودات 

٩٤٠٫١٣٣٦٣٫٦ والمطلوبات
)٩٢٠٫٢( )٣١٨٫٧( ٢٥ ضريبة دخل مدفوعة 

)٦٧٥( -١٥ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 

 التغيرات في موجودات ومطلوبات العمليات:
)١٣٢٫٩(٥٠٥٦٫١٣ وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٥٧٥٫٣٩٤   -                ٢٦، ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
قروض وسلفيات قبل صافي الحركة في مخصص االنخفاض 

(ب) ٨ في القيمة
         

)٩٧٢٫٩(
         

)٢٥٢٫٦(
 ٤٠٦ )٩٤(٩ موجودات أخرى، صافية من الضريبة المؤجلة 

)٤٢٩٫٦( )٠٦٧٫٢( ١١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
)٩٠٦٫٦٨(  ٥٥٢٫١٢٥       ١٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

)٦٣١٫٤٠٥(  )٢٩٠٫٥٣٥( ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
)٤٩٨( )٢٧٧٫٣( ١٤ مطلوبات أخرى 

)٠٩٩٫٩٩( )٧١٥٫١٦٠( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
 

 أنشطة االستثمار
-٧٠ عوائد من بيع ممتلكات ومعدات

)٧٠٣( )٢٤١( ١٠ شراء ممتلكات ومعدات 
)٧٠٣( )١٧١( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 

)٨٠٢٫٩٩( )١٦٠٫٨٨٦( النقد وما في حكمهصافي النقص في 
٦٢٢٫٩٤٠ ٨٣٧٫٣٤٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة

)٤٨٠٫٣( )١٫١٥٢( تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٣٤٠٫٨٣٧ ٢٦٦٧٥٫٣٠٢ النقد وما في حكمه في نهاية السنة


 رات العربية المتحدةفروع اإلما -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

    )٨( 

 واألنشطةالتأسيس  ١
 

كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار اإلمارات العربية المتحدة هو فرع لدى كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
المسّجل في فرنسا. إن الشركة األم المطلقة لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار هي شركة كريدي أجريكول اس أيه 

 المسجلة أيضاً في فرنسا.  
 
تمثل النشاط الرئيسي لكريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة في األعمال المصرفية ي

التجارية التي يمارسها البنك من خالل فروعه في إمارة دبي وإمارة أبوظبي ("الفروع"). إن العنوان المسجل لفرع دبي 
، أبوظبي، ٤٧٢٥لمتحدة. والعنوان المسجل لفرع أبوظبي هو ص.ب. ، دبي، اإلمارات العربية ا٩٢٥٦هو ص.ب. 

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
وتخضع الفروع ألحكامه. وقد قامت الفروع بتقييم أحكام قانون الشركات التجارية،  ٢٠١٥اعتباراً من األول من يوليو لعام 

 . ٢٠١٧يونيو  ٣٠فترة االنتقالية لهذا القانون والتي تم تمديدها إلى كما أنها بصدد ضمان امتثالها خالل ال
 

تتكون هذه البيانات المالية من الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات المجّمعة لفروع كريدي أجريكول بنك التمويل 
 واالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 على كافة السنوات المعروضة.

 
 أساس اإلعداد ١-٢
 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية واألحكام السارية لقانون اإلمارات العربية المتحدة. 

 لمالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة التي قد تم قياسها بالقيمة العادلة. كما تم إعداد البيانات ا
 

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للفروع. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها 

على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات هامة للبيانات المالية في 
 .٤اإليضاح رقم 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

    )٩( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 
بدأ والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للفروع التي تالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة  )أ(

 ٢٠١٦يناير  ١في 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير المطبقة على الفروع
، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار المحاسبي ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ، "الموجودات غير الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء٣٨رقم الدولي 
يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات ال تعتبر أساساً مالئماً لقياس استهالك المنافع 
 االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس. وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.

 ٢٠١٦يناير  ١

  ، "عرض البيانات المالية" مبادرة اإلفصاح١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
(بيان المركز  ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 

حيث يلزم فصل هذه  ١المحاسبي الدولي رقم (بيان الربح أو الخسارة) في المعيار  ٨٢المالي) والفقرة رقم 
 البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي للمنشأة.

 ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 
، وتشمل تغييرات ٢٠١٤ - ٢٠١٢تعمل هذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من 

 لي:على ما ي
يتطلب التعديل المتعلق بعقود  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

الخدمات أنه عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح للمتنازل بإيقاف 
ا تمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بهتسجيل األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشاركة المس

 في الموجودات المحولة. 
يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل الخصم  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 

 اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس البلد التي تنشأ فيها.

 ٢٠١٦يناير  ١

 
 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على البيانات المالية للفروع.

 
ال توجد أي معايير أخرى ذات صلة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير 

والتي كان من الممكن أن  ٢٠١٦يناير  ١المالية التي تبدأ في الدولية للتقارير المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة 
 يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للفروع.

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  )ب(

 ولم تقم الفروع بتطبيقها بشكٍل مبكر ٢٠١٦يناير  ١
  

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير المطبقة على الفروع
 ، بيان التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المالية من إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل، وهذا يشمل تلك الناشئة من التدفقات النقدية 
والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية بين األرصدة االفتتاحية 

 شئة من أنشطة التمويل.والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات النا

 ٢٠١٧يناير  ١

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اإليرادات عندما يسيطر العميل على سلعة أو خدمة، ، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل ١٨
وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على فوائد منها. إن المبدأ األساسي 

هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم  ١٥للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المتفق عليها للعمالء مقابل مبلغاً من المال يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل  الخدمات

تلك السلع أو الخدمات. يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع 
ن وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقالمنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة 

 من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محاسبة عن رخص حقوق الملكية تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء وال

الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي). كما أدرج المجلس أيضا 
 حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار اإليرادات الجديد.

 ٢٠١٨يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)أساس اإلعداد  ١-٢
 

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المنشورة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  (ب)
 (تابع)ولم تقم الفروع بتطبيقها بشكٍل مبكر  ٢٠١٦يناير  ١

 
انات المالية. البيكما في تاريخ إصدار البيانات المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة والمعدلة على 

وتواصل الفروع تركيزها على تطوير نماذج وعمليات انخفاض القيمة الالزمة حتى تتمكن من االمتثال الكامل للمعيار 
. وترى الفروع أنها بمجرد إنجاز نموذج وعمليات انخفاض القيمة، فإنها ستكون في وضع ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

 على البيانات المالية. ٩مل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم أفضل لتقييم التأثير المحت
 

ليس هناك معايير أخرى ذلت صلة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
ولى على ن لم يتم تطبيقها للمرة األالصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولك

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للفروع. ٢٠١٦يناير  ١السنة المالية للبنك التي تبدأ في 
 
 

  

 تاريخ السريان على الفروعالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير المطبقة 
 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على بنموذج القياس المختلط لكن يعمل  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وحالياً هناك طريقة 

لمتكبدة لخسائر اجديدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة ا
. وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم تطرأ أي ٣٩المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن 
ارة. ن خالل الربح أو الخسالدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة م

كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية 
ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل 

اطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخ
أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 .٣٩رقم 
 

يعتمد أساس التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة 
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة بالموجودات المالية. كما 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار نهائي عند نشوئها بعرض التغيرات.

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٢( 

 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة ٢-٢
 

 التسجيل والقياس
 

القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
نشطة. يتم قياس القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بالقروض والسلفيات، إن 

 التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.وجدت. وُتدرج القروض والسلفيات الحقاً ب
 

 االنخفاض في القيمة
 

تقوم الفروع بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض 
في القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال عندما 

 رة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها.  يتوفر دليل موضوعي على أن الفروع لن تكون قاد
 

 إن المعايير التي تستخدمها الفروع في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 .مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية-
 خرق تعهدات أو شروط القروض. -
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار.-
بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة -

الموجودات المالية من تاريخ االعتراف المبدئي بتلك الموجودات، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد االنخفاض في كل 
 البيانات تشمل:  أصل من الموجودات المالية المشمولة بالمحفظة فإن هذه

 
 تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين ضمن المحفظة. )١(
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المرتبطة بحاالت التخلف عن السداد بالنسبة للموجودات  )٢(

 المدرجة بالمحفظة.
 

فردي في قيمة الموجودات المالية ذات تقوم الفروع أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض 
األهمية الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. 
إذا قررت الفروع عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي ُمقّيم بصورة فردية، سواًء كان 

، يتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمها كبيراً أم ال
بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي 

 ا جارياً، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة.تم أو ال يزال االعتراف بخسارة انخفاض القيمة له
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 (تابع)القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة  ٢-٢
 

 االنخفاض في القيمة (تابع) 
 

مقدرة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ال يقاس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة
مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب 
المخصص مع بيان مبلغ الخسارة في بيان الدخل الشامل. في حال كان القرض محمالً بسعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم 

اب القيمة إن حس .مستخدم في قياس أي خسارة انخفاض في القيمة يمثل معدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقدال
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من أصل مالي مضمون يتمثل في التدفقات النقدية التي قد تنتج عن إغالق الرهن 

 وبيعه، سواًء كان أو لم يكن من المرّجح إغالق الرهن. ناقصاً تكاليف الحصول على الضمان
 

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
 االئتمان (أي على أساس تصنيف الفروع الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد

والعوامل األخرى ذات الصلة). تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك الموجودات 
كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري 

 تقييمها.
 

المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري االنخفاض في إن التدفقات النقدية 
قيمتها يتم تقديرها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات 

ة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان. يتم تعديل تجربة الخسار
لبيان آثار الظروف الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار 

 الظروف في الفترة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.
 

قروض الخسائر الناتجة في الحاالت التي يوجد فيها دليل موضوعي على احتمال يشمل مخصص االنخفاض في قيمة ال
وجود خسائر في عناصر محفظة القروض بتاريخ بيان المركز المالي. لقد تم تقدير هذه الخسائر باالعتماد على أنماط 

قتصادي ترضين والمناخ االالخسائر السابقة في كل عنصر من المحفظة، وكذلك بالنظر إلى التصنيفات االئتمانية للمق
 الراهن الذي يمارس فيه المقترضون أعمالهم.

 
في حال كان هناك أي قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في قيمة هذا القرض. وفي 

اً المستردة الحقحال عدم وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان الدخل الشامل. كما يتم إدراج المبالغ 
في بيان الدخل الشامل. إذا نقص مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين يظهر بعد حذف األصل، 

 يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.
 

عيد التفاوض فردية والتي أإن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة من الناحية ال
 بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٤( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 مبالغ مستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع الخارجية ٣-٢
 

س ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بها، إن وجدت. وتقاتحتسب المبالغ المستحقة من البنوك مبدئياً بالقيمة العادلة بما في 
 الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مبالغ محذوفة ومخصص االنخفاض في القيمة، إن ُوِجـد.

 
 نقد وما في حكمه ٤-٢
 

ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية والودائع بفترات 
استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر، باستثناء الوديعة اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي. 
 
 أدوات مالية مشتقة  ٥-٢
 

تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. يتم 
الحصول على القيم العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق وأساليب 

فقات النقدية المخصومة وأسعار الخيارات، حيثما يكون ذلك مالئماً. تدرج كافة األدوات التقييم التي تشمل نماذج التد
 المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة.

 
 مبالغ مستحقة لبنوك وعمالء  ٦-٢
 

كلفة بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتتحتسب المبالغ المستحقة للبنوك والعمالء مبدئياً 
 المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 ممتلكات ومعدات ٧-٢
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم حساب االستهالك 
ة القسط الثابت لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة بطريق

 على النحو التالي: 
  
السنوات 
 

٧ - ٢ أثاث وتجهيزات وتركيبات
٤ - ٣ مركبات وأجهزة معالجة البيانات ومعدات أخرى

 
 للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل بيان مركز مالي.تتم مراجعة القيم المتبقية 

 
عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة 

 ها قيد االستخدام، أيهما أعلى.لالسترداد التي تمثل قيمتها العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمت
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٥( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة          ٢
 
 (تابع)ممتلكات ومعدات  ٧-٢
 

يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد األثاث والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتؤخذ باالعتبار عند تحديد اإليرادات 
 التصليح والتجديد في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.من العمليات. يتم قيد مصاريف 

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٨-٢
 

ُتمنح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقاً لسياسة مجموعة كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار التي تحل 
ة اإلمارات العربية المتحدة. تتم تسوية المطلوبات المتعلقة محل مكافآت نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل لدول

 بهذه المكافآت من خالل حساب المركز الرئيسي ويتم إدراجها كتكلفة في بيان الدخل الشامل.
 

يتم أداء مساهمات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات 
 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧ت االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي رقم (والتأمينا

 
يتم أيضاً رصد مخصص، باستخدام األساليب االكتوارية، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ بيان 

 المركز المالي. 
 

يتم رصد مخصص لاللتزام المقّدر عن اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى 
 تاريخ بيان المركز المالي.  

 
 مخصصات ٩-٢
 

ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على الفروع التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل 
 ضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.أن يقت

 
 تحويل العمالت األجنبية  ١٠-٢
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ)
 

لة اإلماراتي")، باعتباره عم تقاس البنود المدرجة في البيانات المالية للفروع بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم
البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الفروع ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، 

 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للفروع.
 

 المعامالت واألرصدة (ب)
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف المطبق بتاريخ المعاملة. كما يتم 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 

  رباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الشامل. بيان المركز المالي. يتم االعتراف باأل

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٦( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 إيرادات ومصاريف الفوائد ١١-٢
 

تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الشامل عن كافة األدوات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الفعلي. إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وكذلك 

مدى الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق  لتوزيع إيرادات أو مصاريف الفوائد على
الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية أو عند االقتضاء، خالل فترة أقصر 

 وصوالً إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي. 
 
 رادات الرسوم والعموالتإي ١٢-٢
 

يتم عموماً احتساب إيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة. يتم االعتراف بإيرادات العموالت 
المحققة من إصدار االعتمادات المستندية والكفاالت على مدى فترة األداة. أما رسوم التزامات القروض بالنسبة للقروض 

سحبها فيتم تأجيلها (مع أي تكاليف مباشرة ذات صلة) ويتم احتسابها كتعديل على معدل الفائدة الفعلي للقرض. المحتمل 
ويتم احتساب اإليرادات المحققة والمصاريف المتكبدة للرسوم والعموالت األخرى الناتجة من تقديم الخدمات كإيرادات 

 ومصاريف عند تقديم الخدمة
 
 الضريبة  ١٣-٢
 

 ضريبة الدخل الحالية (أ)
 

 ٪٢٠يتم رصد مخصص للضريبة المتعلقة بعمليات الفروع في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل 
 من صافي الربح المعّدل الخاضع للضريبة والمحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للقوانين السائدة في كل إمارة.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة (ب)

 
مخصص لمجمل ضريبة الدخل المؤجلة وذلك باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة الناشئة بين  يتم رصد

األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة بمعدل 
إمارة التي تم سّنـها حتى تاريخ بيان المركز المالي والتي  على الفروق المؤقتة وفقاً للتشريعات ذات الصلة في كل ٪٢٠

 يتوقع تطبيقها عند تحقيق األصل/ المطلوب ذي العالقة بضريبة الدخل المؤجلة.
 

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث 
 لخسائر الضريبية غير المستخدمة.يمكن على أساسه احتساب ا

 
 مقاصة األدوات المالية ١٤-٢
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
س الوقت.االلتزام في نفبمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٧( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 
 إعادة التحميل إلى فروع أخرى      ١٥-٢
 

يتم إعادة تحميل المصاريف العامة المخصصة من قبل المركز الرئيسي وتكاليف اإلدارة العليا وتكاليف العمليات البنكية 
العالمية للشركات المتكبدة من قبل فرع دبي إلى فرع مركز دبي المالي العالمي على أساس التخصيص العادل للتكاليف 

رادات التي يحققها كل من الفرعين. يحتسب إعادة التحميل إلى الفروع بين الفروع. ويستند التخصيص إلى نسبة اإلي
 األخرى على أساس شهري ويتم إجراء التحويل النقدي الفعلي بنهاية كل ربع سنة.  

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر       ١-٣
 

تؤدي أنشطة الفروع إلى تعّرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية؛ وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول 
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. تهدف 

 دات والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للفروع. الفروع إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائ
 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى الفروع المعتمدة من المركز الرئيسي مصممة بهدف تحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع 
روع والمتطورة. تقوم الف سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها وااللتزام بالسقوف من خالل النظم المعلوماتية الموثوقة

بمراجعة سياساتها وأنظمتها المستخدمة في إدارة المخاطر بطريقة منتظمة بما يعكس أثر التغيرات في األسواق والمنتجات 
 والممارسات الناشئة المثلى. 

 
 مخاطر االئتمان       ٢-٣
 

روع أو األطراف األخرى في أداء واجباتهم ُتعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر الناجمة عن إخفاق عمالء أو زبائن الف
أو عدم قدرتهم على دفع الفوائد أو أصل الدين أو بطريقة أخرى تنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو 

 إن التغيرات الهامة في الظروف االقتصادية أوأي تسهيالت ائتمانية أخرى، بما يؤدي إلى تكبد الفروع لخسارة مالية. 
استقرار أي قطاع من قطاعات العمل التي تستحوذ على نصيب كبير من محفظة الفروع من الممكن أن ينتج عنها خسائر 
تختلف عن تلك المرصودة بتاريخ بيان المركز المالي. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية 

ئيسي من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان بشكٍل ر
األخرى. تنطوي أيضاً الترتيبات المالية غير المدرجة في الميزانية العمومية مثل االلتزامات االئتمانية على بعض مخاطر 

 االئتمان. 
 

انية العمومية، ومراقبتها بفاعلية وفقاً تتم إدارة مخاطر االئتمان، على مستوى البنود المدرجة وغير المدرجة في الميز
لسياسات وإجراءات االئتمان المحددة. يتم تقييم المالءة االئتمانية لكل طرف مقابل ووضع سقوف ائتمانية مناسبة له. تتم 

اجعة رمراجعة سقوف االئتمان المقررة والمستويات الفعلية للمخاطر بشكٍل منتظم وتحديثها من قبل اإلدارة. إن إجراءات م
 مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب مراجعة ومراقبة أكثر تفصيالً.

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 قياس مخاطر االئتمان ١-٢-٣
 

 القروض والسلفيات
 

تقوم الفروع بقياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وللمؤسسات المالية وفقاً لكل عميل 
إلى  Aمن خالل استخدام نظام تقييم مطّور داخلياً مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية المختلفة على مقياس من 

F .إن تقييم مخاطر االئتمان يعتبر جزءاً أصيالً في عملية اتخاذ القرار وإدارة المخاطر لدى الفروع . 
 

يتم تقسيم العمالء إلى فئتين من فئات التقييم. يعكس مقياس التقييم الخاص بالفروع، الذي يظهر أدناه، نطاق التقييم لكل 
مخاطر تنتقل بين الفئات مع تغير درجة التقييم. تتم مراجعة أدوات فئة، وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن التعرضات لل

التقييم باستمرار وتحديثها عند الضرورة. تقوم الفروع بشكٍل منتظم بالتحقق من كفاءة عملية التقييم وفعاليتها االستداللية 
 فيما يتعلق بحاالت العجز عن السداد.  

 
 وما يقابلها من درجات التقييم الخارجيةمقياس درجات التقييم الداخلية لدى الفروع 

 

 
وصف الفئة تقييم الفروع

التقييم الخارجي: على أساس 
تقييم وكالة ستاندرد أند 

بورز
 

 Cإلى  E AAAإلى  A القروض العاملة ودون المستوى وتحت قائمة المراقبة
FD المشكوك فيها والخسارة

 
تستخدم الفروع درجات التقييم الخارجية عند توفرها لمقارنتها مع التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان. تختلف حاالت العجز 

 التي تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية. 
 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها٢-٢-٣
 

رة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف مقابل تقوم الفروع بإدا
 ومجموعة معينة، وكذلك بقطاعات العمل والبلدان المختلفة. 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة من مقترض واحد أو مجموعة 

 قترضين. تتم مراقبة هذه المخاطر دورياً وتخضع للمراجعة بشكٍل سنوي أو خالل فترات أقصر. من الم
 

تتم إدارة التعرض لمخاطر االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء 
اإلقراض إن لزم األمر. مبين أدناه بعض اإلجراءات المتبعة بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف 

 لمراقبة المخاطر والحد منها.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )١٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها  ٢-٢-٣
 

 الضمانات (أ)
 

تحصل الفروع على ضمانات، إن لزم األمر، على القروض والسلفيات كجزء من سياسات وممارسات إدارة مخاطر 
االئتمان الخاصة بالفروع. تشتمل أنواع الضمان الرئيسية على التنازل عن عوائد العقد ورهن الودائع النقدية والكفاالت 

 المصرفية.
 

 

وللحد من الخسائر االئتمانية، ممن الممكن أن تحصل الفروع على ضمانات إضافية من الطرف المقابل عند مالحظة أي 
 مؤشرات على االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ذات الصلة. 

 
 المشتقات (ب)

 
لألدوات المفضلة لدى الفروع. ينحصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان، في أي وقت كان، في القيمة العادلة الحالية 

بالنسبة لعقود الصرف اآلجلة، تتعرض الفروع لمخاطر القيمة االسمية في حال إخفاق الطرف المقابل. تتم إدارة هذا 
التعرض لمخاطر االئتمان بشكٍل عام كجزء من سقوف اإلقراض الخاصة بالعمالء. تحافظ الفروع أيضاً على التعرضات 

التغيرات السوقية وتعمل على إدارتها، كما تقوم بإبرام عقود آجلة مع بنوك أخرى في صورة عقود المحتملة للمخاطر من 
 متبادلة، بما يؤدي إلى الحد من تعّرض الفروع لمخاطر االئتمان.

 
 االنخفاض في القيمة والمخصصات  ٣-٢-٣
 

كذلك للفروع فيما يتعلق بالقروض والسلفيات، ويظهر الجدول أدناه النسبة المئوية للبنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 مخصص االنخفاض في القيمة لكل فئة من فئات التقييم الداخلي للفروع: 

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥

 

قروض 
 وسلفيات

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
في القيمة 

)٪ (

قروض 
وسلفيات 

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
 في القيمة

  )٪(
 

-٧٨٫٠٥-٨٤٫٣٦ قروض عاملة
قروض دون المستوى وتحت 

-٦٫٥٥-- قائمة المراقبة
١٥٫٦٤١٠٠٫٠٠١٥٫٤٠١٠٠٫٠٠ خسارة

 

 ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠
 

 
يساعد نظام التقييم الداخلي اإلدارة في تحديد مدى وجود أي دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة وذلك بموجب 

 ٢-٢، "األدوات المالية: االعتراف والقياس"، واستناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩المحاسبي الدولي رقم المعيار 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة. –

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 ) تابع( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٢٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى    ٤-٢-٣

 
   أقصى تعّرض 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

فيما يلي مستوى التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالموجودات 
 المدرجة ضمن الميزانية العمومية:

٦٦٦٫٢٠ ٩٧٤٫١٦          بنوك أخرىمبالغ مستحقة من  -
٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية -
١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ قروض وسلفيات -
٨٣٢ ٢١٦٫١ موجودات أخرى -
 ٣٧٤٫٧٥٤ ٢٢٥٫٥٨٦
 

لميزانية االتعرضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود غير المدرجة في 
 العمومية كالتالي:

٤٣١٫٨٧٩ ٠٢٠٫٧٠٧ شروط) التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون  -
٦٦٩٫٠٠٥٫٣ ١٣٨٫٨٨٩٫١ كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى -
 ١٥٨٫٥٩٦٫٢١٠٠٫٨٨٥٫٣ 
 

األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال من حيث تعّرض الفروع لمخاطر االئتمان دون 
بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أعاله 
إلى إجمالي القيم الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي. تشمل االلتزامات غير المستخدمة الحدود االئتمانية الممولة 

 وغير الممولة الصادرة للعمالء التي يمكن إلغاؤها دون شروط.
 

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن تعّرض الفروع لمخاطر 
قروض والسلفيات من ال ٪٨٤٫٣٦االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك ألن نسبة 

 مصنفة في الدرجات العليا لنظام التقييم الداخلي للفروع. 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 ع)(تابالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى   ٤-٢-٣
 

تقوم الفروع بمراجعة سياسات االئتمان الخاصة بها بشكٍل متواصل وتجري التغييرات الالزمة عليها استناداً إلى تقارير 
 ه التقارير.  نظام المعلومات اإلدارية واألنماط التي تنتج من هذ

 
المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع تعتبر داخل إطار المجموعة، وبالتالي يعتبر التعرض لمخاطر االئتمان 

 ضئيالً.
 
 القروض والسلفيات للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية ٥-٢-٣
 

 للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية: فيما يلي القروض والسلفيات
 

 ٢٠١٦٢٠١٥

 
قروض 

وسلفيات 

الغ مستحقة مب
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 

قروض 
وسلفيات 

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 

 لالنخفاض في القيمة 
       

٤٢٢٫٦٠٤ ١٦٣٫١٢٦ ٩١٧٫٤٢٥     ٢٠٦٫١٣٤ 
تعرضت لالنخفاض في 

- ٩٥٧٫٢٢- ٨٨٦٫٢٤ القيمة 
٤٢٢٫٦٠٤    ١٢٠٫١٤٩   ٩١٧٫٤٢٥ ٠٩٢٫١٥٩ اإلجمالي 

 
ناقصاً: مخصص االنخفاض 

 في القيمة
             

)٨٨٦٫٢٤(-
        

)٨٣٣٫٢٣(-
٤٢٢٫٦٠٤     ٢٨٧٫١٢٥ ٩١٧٫٤٢٥     ٢٠٦٫١٣٤       الصافي

 
ألف درهم)،  ٢٣٫٨٣٣: ٢٠١٥ألف درهم ( ٢٤٫٨٨٦يبلغ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ما قيمته 

والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة، بما في ذلك المخصص الجماعي بقيمة ال شيء ويمثل مخصص القروض 
 ألف درهم). ٨٧٦: ٢٠١٥درهم (

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 تابع)(القروض والسلفيات للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى والمركز الرئيسي والفروع الخارجية  ٥-٢-٣
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في القيمة بالرجوع 
سعى إدارة الفروع للتعامل فقط مع العمالء متعددي الجنسيات والمحليين إلى نظام التقييم الداخلي المطبق لدى الفروع. ت

المرموقين. وعليه، فإن محفظة القروض والسلفيات تقتصر على عدد محدود من العمالء نتج عنه تركيز في مخاطر 
القائمة في ) من إجمالي القروض والسلفيات ٪٩٨٫٢٢: ٢٠١٥( ٪٩٧٫٨٠االئتمان من خالل أكبر عشرة عمالء بما يمثل 

نهاية السنة. ومع األخذ في االعتبار السمعة الطيبة لهؤالء العمالء، فإن اإلدارة واثقة من أن هذا التركيز في مخاطر 
االئتمان في نهاية السنة لن يؤدي إلى تكبد الفروع أي خسارة. وتم تحديد سقوف اإلقراض الداخلية بموجب سياسة االئتمان 

 لف قطاعات العمل والتي تتم مراجعتها على أساس ربع سنوي. المعتمدة للتعرضات في مخت
 

 تأخر سدادها لكنها لم تتعرض النخفاض القيمة
 

يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها، إال إذا توفرت  ٩٠ال تعتبر القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
 .٢٠١٥و ٢٠١٦مخاطر في هذه الفئة خالل عامي معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك. لم تواجه الفروع أي 

 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة

 
 ٢٤٫٨٨٦مبلغا وقدره  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تبلغ قيمة القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها كما في 

 ألف درهم). ٢٢٫٩٥٧: ٢٠١٥ألف درهم (
 

 قروض وسلفيات ُمعاد جدولتها 
 

الجدولة تمديد ترتيبات السداد وتعديل وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ معظم أنشطة إعادة الجدولة بغرض تشمل أنشطة إعادة 
تحسين التدفقات النقدية وفقاً لشروط وأحكام اإلرشادات الخاصة بخطط منتجات الفروع. تتم مراجعة تلك السياسات بصورة 

لسداد بل ُيعامل كأنه قرض جديد. لم تعاد جدولة أي قروض مستمرة. عندما تعاد جدولة قرض ما، ال يعتبر القرض متأخر ا
 .٢٠١٦خالل عام 

 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 ضمانات ُمعاد تملكها  ٦-٢-٣

 
استخدمت على أي ضمانات محتفظ بها كتأمين والتي قد  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لم تستحوذ الفروع خالل السنة المنتهية في 

 : ال شيء).٢٠١٥في تسوية التسهيالت االئتمانية (
 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس 
األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء المنطقة الجغرافية أو أن تتمتع 

بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير 
 قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء الفروع نسبياً بالمستجدات المؤثرة على

 محددة.
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

يستعرض الجدول التالي التعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالفروع باستثناء األدوات المالية المشتقة التي تم 
 المقابلة.اإلفصاح عنها بالقيمة االسمية، مصنفة وفقاً لقطاعات عمل األطراف 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعتصنيع إنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
         ١٦٫٩٧٤                   -      -                               -   ١٦٫٩٧٤  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٤٠٨٫٩٤٣                  -                    -                 -   ٤٠٨٫٩٤٣  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
        ١٥٩٫٠٩٢           ٣٤٫٥٩٢   ٣٠٠٫٤٦      ٧٣٫٣٠٣ ٤٫٨٩٧  قروض وسلفيات 
١٫٢١٦          ١٠٣                  -   ١٩٥ ٩١٨ موجودات أخرى 

٥٨٦٫٢٢٥            ٣٤٫٦٩٥   ٣٠٠٫٤٦      ٧٣٫٤٩٨ ٤٣١٫٧٣٢ المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
             ٢٠٫٦٦٦ ---٢٠٫٦٦٦  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٥٨٣٫٧٥٦ ---٥٨٣٫٧٥٦  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
        ٢٫٠٥٧١٤٩٫١٢٠           ١٨٫٢٤٥          ٣٤٫٠٩٣٩٤٫٧٢٥  قروض وسلفيات 
٨٣٢---٨٣٢ موجودات أخرى 

٢٫٠٥٧٧٥٤٫٣٧٤           ١٨٫٢٤٥          ٦٣٩٫٣٤٧٩٤٫٧٢٥   المجموع
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٥( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعقطاعات أخرىتصنيعإنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

١٦١٫١٤٩١٥٨٫٨٠٣    ٣٣١٫٦٥١- شروط)
        

 ٥٥٫٤١٧٧٠٧٫٠٢٠
١٣٨٫٨٨٩٫١     ١٨٫٤٢١ ٩١٫٥٠٢         ١٤٢٫٤٩٤     ١٫٥٢١٫٨٢٩١١٤٫٨٩٢ كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى

       ٢٫٥٩٦٫١٥٨     ٧٣٫٨٣٨         ٢٥٠٫٣٠٥          ٣٠٣٫٦٤٣      ١٫٥٢١٫٨٢٩٤٤٦٫٥٤٣ المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

- شروط)
           

 ٨٧٩٫٤٣١   ٢٩٦٫١٦٩ ٥٢٨٫١٠٠                    ١٠١٫٤٥٨ ٥٠٨٫١٤٩        
     ٣٫٠٠٥٫٦٦٩   ٤٣٥٫٣٦ ١٣٧٫٨                        ٦١٦٫٥١٥ ٤٥٨٫٦٦٨ ١٫٨٨٥٫٩١٤  أخرى كفاالت وقبوالت وتسهيالت مالية

     ٣٫٨٨٥٫١٠٠   ٧٣١٫٢٠٥  ٦٦٥٫١٠٨                     ٧١٧٫٩٧٣  ٩٦٦٫٨١٧ ١٫٨٨٥٫٩١٤  المجموع

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٦( 

  (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 تركيز المخاطر الجغرافية
 

يستعرض الجدول التالي تركيز المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية من حيث التعرضات لمخاطر االئتمان الخاصة بالفروع 
 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مصنفة وفقاً للمناطق الجغرافية كما في بقيمها الدفترية، 

 
بالنسبة لهذا الجدول، فقد قامت الفروع بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى الدولة المقر لألطراف 

 المقابلة للفروع:  
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مجلس دول 
التعاون 
الخليجي

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
المجموعأخرىوالتنمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٩٧٤٫١٦        ٤٢٤ ٣١٥٫١١ ٢١٦٫٥          ١٩               مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
من المركز الرئيسي  مبالغ مستحقة

 والفروع الخارجية
                       

-   
             

 -   
                    
٩٤٣٫٤٠٨

                  
-   

             
٩٤٣٫٤٠٨

 ٠٩٢٫١٥٩      ٢٩٨٫٤٦-                ٦٧٥٫٢٥        ١١٩٫٨٧  قروض وسلفيات
٢١٦٫١ ٨١٧٩٥  -               ٣٠٤  موجودات أخرى

 ٢٢٥٫٥٨٦      ٨١٧٫٤٦       ٠٧٥٫٤٢١ ٨٩١٫٣٠         ٤٤٢٫٨٧  المجموع
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ٢٩٣٦٦٦٫٢٠ ١٩٫٩٠٠ ٤٦٢  ١١ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
   -                  الخارجيةوالفروع 

                  
   - ٥٨٣٫٧٥٦     

                 
   -     ٧٥٦٫٥٨٣ 

 ١٢٠٫١٤٩          ٣٫٨٧٥                - ٢٣٫٤٠٧  ٨٣٨٫١٢١   قروض وسلفيات
٤٤٦٣٨٠٨٣٢- ٦ موجودات أخرى

 ٣٧٤٫٧٥٤    ٤٫٥٤٨ ٢٣٫٨٦٩٦٠٤٫١٠٢  ٨٥٥٫١٢١ المجموع

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 
 

 
البنود المدرجة في الميزانية 

العمومية
البنود غير المدرجة في الميزانية 

العمومية

 
قروض 
وسلفيات

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

ومبالغ 
مستحقة من 

المركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 
األخرى  

مجموع 
المبلغ الممول

مجموع 
المبلغ غير 

المجموعالممول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٢٠٨٫٨٣٠ ١٫٦٤٠٫٠٦٢      ٥٦٨٫٧٦٨      ٤٢٥٫٩١٧ ١٤٢٫٨٥١  أشهر ٣أقل من 

٥٨١٫٥٢٢ ٥٦٥٫٢٨١ ١٦٫٢٤١    -              ١٦٫٢٤١  أشهر إلى سنة واحدة ٣
٣٤٨٫٧٠٨      ٣٤٨٫٧٠٨                  -               -               -    سنوات ٥سنة واحدة إلى 

  ٤٢٫١٠٧   ٤٢٫١٠٧                  -               -            -    سنوات ٥أكثر من 
٣٫١٨١٫١٦٧  ٢٫٥٩٦٫١٥٨     ٥٨٥٫٠٠٩      ٤٢٥٫٩١٧     ١٥٩٫٠٩٢  اإلجمالي المجموع

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ٢٫٩٠٣٫٧٢٦ ٢٫١٥٥٫٨٣٠ ٧٤٧٫٨٩٦      ٦٠٤٫٤٢٢ ١٤٣٫٤٧٤  أشهر ٣أقل من 
     ٧٠٠٫٥٩١ ٦٩٤٫٩٤٥ ٥٫٦٤٦                  -         ٥٫٦٤٦  أشهر إلى سنة واحدة ٣

     ٩٥٩٫٤٧٧      ٩٥٩٫٤٧٧ -                    -    - سنوات ٥سنة واحدة إلى 
       ٧٤٫٨٤٨        ٧٤٫٨٤٨ -                    -    - سنوات ٥أكثر من 

٤٫٦٣٨٫٦٤٢  ٣٫٨٨٥٫١٠٠  ٧٥٣٫٥٤٢  ٦٠٤٫٤٢٢      ١٤٩٫١٢٠  المجموع اإلجمالي
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

 فيما يلي إجمالي مبالغ القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها بحسب قطاع العمل:
 
تأخر سدادها 

 ٩٠أقل من  
 ً يوما

 ٩٠أكثر من 
 ً المجموعيوما

مخصص 
محدد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٨٨٦٫٢٤ ٨٨٦٫٢٤           ٣٨٤٫٢٤        ٥٠٢                 التجارة
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
٤٥٩٤٩٨٫٢٢٩٥٧٫٢٢٩٥٧٫٢٢ التجارة
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٢٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب التوزيع الجغرافي 
 

 فيما يلي إجمالي مبالغ القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض فردي في قيمتها بحسب التوزيع الجغرافي:
 
المجموعتأخر سدادها 

 
 ٩٠أقل من 

 ً يوما
أكثر من 

٩٠  ً المخصصالمجموعيوما

موجودات 
تعرضت 

النخفاض في 
القيمة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٢٤٫٨٨٦ ٨٨٦٫٢٤ ٨٨٦٫٢٤ ٣٨٤٫٢٤       ٥٠٢            المملكة العربية السعودية
 

 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
٩٥٧٫٢٢   ٤٥٩٤٩٨٫٢٢٩٥٧٫٢٢٩٥٧٫٢٢ المملكة العربية السعودية

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

ة نتيجة للتغيرات الماليتتعرض الفروع لمخاطر السوق، وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة لمعدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت، والتي تتعرض 
جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة 

 العمالت األجنبية وأسعار األسهم.ومعدالت االئتمان وأسعار صرف 
 

تتأكد لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") في فروع اإلمارات العربية المتحدة من تنظيم فروع اإلمارات العربية 
المتحدة تنظيماً يضمن أن كافة المراكز، فيما عدا مراكز سوق المال، محّصنة من التعرض لمخاطر السوق. يتم تحقيق 

نظام المكاتب والمعامالت الداخلية التي يتم تداولها فيما بين هذه المكاتب بهدف تحويل التعرض لمكاتب  ذلك من خالل
سوق المال. إن تعرض مكاتب سوق المال لمخاطر السوق يتم ضمن إطار عمل يتضمن منهجية محددة وجدول لسقوف 

لمركز الرئيسي. يتم قياس التعرض لمخاطر السوق مخاطر السوق وفقاً لما هو مقرر من قبل لجنة مخاطر السوق التابعة ل
ومراقبته بواسطة قسم (الرقابة على أنشطة السوق) الذي يتأكد من عدم تجاوز السقوف المقررة ويقوم بإبالغ اإلدارة العليا 
 على المستوى المحلي وعلى مستوى المركز الرئيسي في حال تحديد أي تجاوز للسقوف أو نشاط غير مصرح به. تشمل

 المؤشرات المستخدمة لمراقبة مخاطر السوق تحليل القيمة المعرضة للمخاطر وتحليالت التأثر وآجال االستحقاق. 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

 أساليب قياس مخاطر السوق
 

حسابها  التي يتمإن المؤشر الرئيسي المستخدم في مراقبة التعرض لمخاطر السوق هو تحليل القيمة المعرضة للمخاطر 
 Frenchضمن إطار تتم الموافقة عليه من قبل الجهة الرقابية التي يتبع لها المركز الرئيسي وهي هيئة الصيرفة الفرنسية (

Banking Commission يستند إطار العمل إلى نموذج داخلي يستخدم لحساب القيمة المعرضة للمخاطر لمدة يوم .(
داً على الحركات السابقة لمدة سنة واحدة، ويدعم هذا اإلطار حساب اختباري للقيمة معتم ٪٩٩واحد بمعدل ثقة بنسبة 

المعرضة للمخاطر يضمن فعالية النموذج الداخلي وصحة استخدام البيانات السابقة لفترة سنة واحدة. يتم استخدام المؤشرات 
 يعتبر المؤشر الرسمي لدى الفروع. األخرى مثل تحليالت التأثر كبديل لتحليل القيمة المعرضة للمخاطر الذي 

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

تتمثل مخاطر األسعار في تقلب قيمة األدوات المالية للفروع نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير 
يما اليقين فالحركات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر األسعار باألساس من حالة عدم 

يتعلق باألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها الفروع. ال تحتفظ الفروع بأدوات مالية يكون للتغيرات في أسعار 
 السوق تأثير على قيمتها، وبالتالي فإن الفروع غير معّرضة لمخاطر األسعار.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 
 وتنشأ من األدوات المالية المقّومة بعملة أجنبية.

 
األجنبية السائدة على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. تقوم تتعرض الفروع آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت 

اإلدارة بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى 
األجنبية  تيوم، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يلخص الجدول التالي تعرض الفروع لمخاطر أسعار صرف العمال

 ديسمبر. يشتمل الجدول على الموجودات والمطلوبات المالية للفروع بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة. ٣١بتاريخ 
 

المجموع أخرى يورو  دوالر أمريكي درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        الموجودات
وأرصدة لدى مصرف نقد 

اإلمارات العربية المتحدة 
    ٢٨٤٫٤٩٤                    -                     -     ٤١٩٫٢٥         ٠٧٥٫٢٥٩      المركزي

  ١٦٫٩٧٤      ١٢٫١٣٠  ٢٫٥٤٣            ٢٫٢٨٢          ١٩  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
ي الرئيسمبالغ مستحقة من المركز 

    ٤٠٨٫٩٤٣     -         ٨٩٫٢٧٥       ٣١٩٫٦٦٨               -    والفروع الخارجية
١٥٩٫٠٩٢     ٥٫٢٠٦                   -        ١١٩٫٦٢٨        ٣٤٫٢٥٨  قروض وسلفيات 
١٫٢١٦   -                     -    ٣٠٢ ٩١٤  موجودات أخرى

٨٧٠٫٧١٩    ١٧٫٣٣٦   ٩١٫٨١٨   ٤٦٧٫٢٩٩    ٢٩٤٫٢٦٦  المجموع
     

     المطلوبات
١٫٣٣٣               -                     -                  -           ١٫٣٣٣  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
   ١٥٤٫٥٦٠                 -                     -     ٢٣٨             ١٥٤٫٣٢٢  والفروع الخارجية

  ٣٢١٫٦٣١     ١٠٫٥٥١      ٩١٫٦٣٩       ١١٣٫٨٥٢    ١٠٥٫٥٨٩  مبالغ مستحقة للعمالء
٨٤٧            ١                   -    ٨٣٢         ١٤  مطلوبات أخرى

٤٧٨٫٣٧١    ١٠٫٥٥٢   ٩١٫٦٣٩   ١١٤٫٩٢٢    ٢٦١٫٢٥٨  المجموع
٣٩٢٫٣٤٨  ٧٨٤٫٦            ١٧٩  ٣٥٢٫٣٧٧     ٣٣٫٠٠٨  صافي مركز الميزانية العمومية

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 

 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

المجموعأخرىيورودوالر أمريكيدرهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

             
 ٢٥٣٫٦٣٢

             
 ٢٧٫٤٥١   -                 

                      
-   

         
 ٢٨١٫٠٨٣

 ٦٦٦٫٢٠    ٧٫٥٢٢  ٣٤٩٫٢       ١٠٫٧٨٤           ١١  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 والفروع الخارجية
                        

   -
           

 ٥٨٢٫٩٠٥
               

 ٨٥١
                      

   -
         

 ٥٨٣٫٧٥٦
١٤٩٫١٢٠      ١٫٢٣٨ ٢٢٫٦١٩    ٧٤٫٧١٩       ٥٠٫٥٤٤  قروض وسلفيات 
١٨٣٢ -   ٣٨٤  ٤٤٧  موجودات أخرى

١٫٠٣٥٫٤٥٧ ٨٫٧٦١  ٢٥٫٨١٩  ٦٧٢٫٤١٠ ٣٠٤٫٦٣٤  المجموع
 

 المطلوبات
٣٫٤٠٠ ---٣٫٤٠٠  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 والفروع الخارجية

               
 ١٩٫٩٠٤

                  
 ٢٣٨   -                 

                
 ٨٫٨٦٦

           
 ٢٩٫٠٠٨

٦١٢٫١٦٦ ٩٫٥٠٢ ٢١٫٦٣٨ ١٠٨٫٨٧٨ ٤٧٢٫١٤٨  مبالغ مستحقة للعمالء
٦٣٢ ١                          -   ٦٣١   -       مطلوبات أخرى

٦٤٥٫٢٠٦ ١٨٫٣٦٩  ٢١٫٦٣٨  ١٠٩٫٧٤٧    ٤٩٥٫٤٥٢  المجموع
٣٩٠٫٢٥١ (٩٫٦٠٨)٤٫١٨١ ٥٨٦٫٤٩٦)٨١٨٫١٩٠(  صافي مركز الميزانية العمومية

 
األدوات المالية الناشئة بالعمالت تتعرض الفروع بشكٍل محدود للغاية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب 

األجنبية هي إما بالدوالر األمريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. إن العقود اآلجلة المبرمة من قبل الفروع تمثل 
 التزامات متبادلة لشراء وبيع العمالت، وتعد مخاطر صرف العمالت األجنبية المرتبطة بهذه العقود غير هامة.

 
م مخاطر العمالت من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في أسعار الصرف. تفترض الفروع تقلباً في يتم تقيي

 ، وتقّدر التأثير التالي على صافي الموجودات وصافي المطلوبات بذلك التاريخ:٪١٠-/  ٪١٠أسعار الصرف بواقع +
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠ارتفاع بنسبة ٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠  ارتفاع بنسبة 
 

(٣٫٤٥٨)٣٫٤٥٨(١٠٫٩١٥)١٠٫٩١٥ الموجودات
 

٤٫٠٠١(٤٫٠٠١)١٠٫٢١٩(١٠٫٢١٩) المطلوبات
 

٥٤٣(٥٤٣)(٦٩٦)٦٩٦ صافي التأثير على األداء المالي
 

٤٨٩(٤٨٩)(٦٢٦)٦٢٦ التأثير على المركز المالي صافي

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 

درهم 
دوالر 

المجموعأخرىيوروأمريكي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة 

   -                  -               ٠٢٠٫٧٠٧      -                 (قابلة لإللغاء دون شروط)
     

 ٧٠٧٫٠٢٠
كفاالت وقبوالت وتسهيالت 

 ١٣٨٫٨٨٩٫١ ٣٣٥٫٤٨ ٠٥٥٫٥٢١٨٤٧٫٥٣١ ٩٠١٫٧٨٧ مالية أخرى
 ١٥٨٫٥٩٦٫٢ ٣٣٥٫٤٨        ٨٤٧٫٥٣١   ٠٧٥٫٢٢٨٫١   ٩٠١٫٧٨٧ المجموع

          
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

التزامات غير مستخدمة 
٨٧٩٫٤٣١--٤٣١٫٨٧٩- (قابلة لإللغاء دون شروط)

كفاالت وقبوالت وتسهيالت 
 مالية أخرى

             
٥١٥٫٩٨١ 

           
٨١٤٫٨٧٥ 

     
١٥٥٫٠١٦٫١             

١٨٥٫١٣٢ 

      
 ٣٫٠٠٥٫٦٦٩

٣٫٨٨٥٫١٠٠  ١٨٥٫١٣٢   ٢٤٥٫٧٥٥٫١١٥٥٫٠١٦٫١  ٥١٥٫٩٨١    المجموع
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سعار التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب 
الفائدة السوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

ادلة والتدفقات لفائدة السوقية على القيمة العالفائدة السوقية. تتعرض الفروع آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار ا
النقدية. يمكن أن تزداد فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات 
 غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت الفائدة وإعادة التسعير،

 ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣

 

التابعة للفروع بقيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي،  يلخص الجدول التالي مدى تعّرض الفروع لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية
 أيهما أسبق.

 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٠٫٥٥ ٤٩٤٫٢٨٤              ١٤٩٫٣٨٢                  -                 -    ١١٢٫١٣٥    المركزي

        ١٦٫٩٧٤           ١٦٫٩٧٤                  -                 -        -    مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
-٠٫٤ - ٤٠٨٫٩٤٣٠٫٦٧           ١٥٫٠١٤   -     -   ٣٩٣٫٩٢٩  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

١٫٦٣-١٥٫٠٠      ١٥٩٫٠٩٢                   -                    -         ١٦٫٢٤١ ١٤٢٫٨٥١  قروض وسلفيات
١٫٢١٦             ١٫٢١٦                  -                 -        -    موجودات أخرى

٨٧٠٫٧١٩  ١٨٢٫٥٨٦                  -          ١٦٫٢٤١           ٦٧١٫٨٩٢  مجموع الموجودات
 

 المطلوبات
١٫٣٣٣             ١٫٣٣٣                  -                 -          -    مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

١٥٤٫٥٦٠         ١٥٤٫٥٦٠                  -                 -          -    مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٢٥-٣٢١٫٦٣١١٫٤٠         ٣١٣٫٦٦٥                  -           ٧٫٠٤٦    ٩٢٠  مبالغ مستحقة للعمالء

٨٤٧  ٨٤٧                 -                 -       -    مطلوبات أخرى
      ٤٧٨٫٣٧١  ٤٧٠٫٤٠٥                    -            ٧٫٠٤٦     ٩٢٠  مجموع المطلوبات

      ٣٩٢٫٣٤٨)٨١٩٫٢٨٧(                 -           ٩٫١٩٥   ٦٧٠٫٩٧٢  فرق تأثر أسعار الفائدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٥( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع) مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
 معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٨١٫٠٨٣٠٫١ ١٩٠٫٠٦٢                  -      -                        ٩١٫٠٢١ المركزي

٢٠٫٦٦٦ ٢٠٫٦٦٦                  -      -                        - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٥٨٣٫٧٥٦٠٫٢٥                  ٨٥١                  -      -                        ٥٨٢٫٩٠٥ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

٠٫٤٥-١٤٩٫١٢٠٤٫٠٥                       -                  -               ٥٫٦٤٦    ١٤٣٫٤٧٤ قروض وسلفيات
٨٣٢٨٣٢                 -      -                        - موجودات أخرى

١٫٠٣٥٫٤٥٧   ٢١٢٫٤١١                  -                ٥٫٦٤٦     ٨١٧٫٤٠٠ مجموع الموجودات
   

   المطلوبات
٣٫٤٠٠ ٣٫٤٠٠                  -      -                    - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

٢٩٫٠٠٨١٫٧٥ ٢٠٫١٤٢                  -      -                    ٨٫٨٦٦ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٠٥-٦١٢٫١٦٦٠٫٦٠ ٦٠٧٫٩٩٨                 -                ٤٫٠٢٢    ١٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

٢٥٢                  ٢٥٢                  -      -                   - مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦ ٦٣١٫٧٩٢                  -    ٤٫٠٢٢     ٩٫٠١٢ مجموع المطلوبات

    ٦٣١٫٣٩٠   )٤١٩٫٣٨١(                   -    ١٫٦٢٤    ٣٨٨٫٨٠٨ فرق تأثر أسعار الفائدة
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٦( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض الفروع 
 نقطة أساس، وتقّدر التأثير التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:  ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بواقع 

 
الفوائدمصاريف إيرادات الفوائد 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫٧٢٠٢٫٠٥٨٢٠٣٣ نقطة أساس ٢٥تقلب أسعار الفائدة بواقع 
 

التأثيرات المبينة أعاله على أسعار الفائدة هي ألغراض التوضيح فحسب وقائمة على تصورات مبّسطة. تستند هذه 
مليون درهم) بسعر اإلقفال ومطلوبات  ٨٢٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦٨٨إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة التأثيرات 

مليون درهم) بسعر اإلقفال. ال يستدعي التأثر في أسعار الفائدة اتخاذ  ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨محّملة بالفائدة بقيمة 
 الفائدة. إجراءات من قبل اإلدارة للحد من أثر الحركات في أسعار

 
 مخاطر السيولة ٤-٣
 

المالية عندما تصبح  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الفروع على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها
مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد 

 مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

 آلية إدارة مخاطر السيولة
 

العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى  تقوم الفروع بإدارة سيولتها النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات
الفروع الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

للودائع تحت الطلب. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٤للودائع ألجل و ٪١متطلبات االحتياطي وذلك بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً  ١:١مركزي أيضاً المحافظة على معدل ال

إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر والقروض بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي 
قاً لما هو مقرر من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات عن ستة أشهر) على األموال الثابتة وف

بمراقبة نسب السيولة بانتظام للمحافظة على نطاق واسع من التنوع من حيث العمالت والمناطق الجغرافية والمنتجات 
 والفترات الزمنية. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٧( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 التدفقات النقدية غير المشتقة ١-٤-٣
 

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على الفروع وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال 
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.  
 

 
 ٣حتى 
  أشهر

٦ - ٣ 
  أشهر

١٢ - ٦ 
المجموع  شهرا

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ١٫٣٣٣     -     -   ١٫٣٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
  ١٥٤٫٥٦٠     -     -   ١٥٤٫٥٦٠ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

  ٣٢١٫٦٣١   ٧٫٠٤٦     -   ٣١٤٫٥٨٥ مبالغ مستحقة للعمالء
  ٧٥٢   ٣٣     -   ٧١٩ مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦   ٧٫٠٧٩     -    ٤٧١٫١٩٧   المجموع
        

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
       ٣٫٤٠٠      -     -      ٣٫٤٠٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

      ٢٩٫٠٠٨      -     -  ٢٩٫٠٠٨ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٦١٢٫١٦٦       ٤٫٠٢٢  -   ٦٠٨٫١٤٤ مبالغ مستحقة للعمالء

          ٢٥٢   ١٢     -      ٢٤٠ مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦  ٤٫٠٣٤  -  ٦٤٠٫٧٩٢ المجموع

 
  

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 عقود صرف العمالت األجنبية  -التدفقات النقدية المشتقة   ٢-٤-٣
 

 تشمل مشتقات الفروع التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى الفروع، إلى مجموعات استحقاق 
لى أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في ذات صلة ع

 الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 
حتى شهر   

واحد
٣ - ١ 

أشهر
١٢ - ٣ 

شهرا
أكثر من سنة 

المجموعواحدة
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
٥٠٢٫٠٦١      -   ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٦١٢  تدفقات خارجة -
 

٥٠٢٫١٧٣                 -  ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٧٢٤  تدفقات واردة -
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
١٫٢٤٨٫١٩٢        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫١٧٨  تدفقات خارجة -
 

١٫٢٤٨٫٥٦٦        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫٥٥٢  تدفقات واردة -
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٣٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 الماليةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ٥-٣
 

القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف 
المشاركة في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، فمن الممكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة 

 ية. للموجودات والمطلوبات المال
 

 يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للفروع:
 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 المركزيالمتحدة 
             

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
        

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
٢٠٫٦٦٦  ٢٠٫٦٦٦٩٧٤٫١٦  ٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

             
٥٨٣٫٧٥٦  ٩٤٣٫٤٠٨

             
٥٨٣٫٧٥٦ ٩٤٣٫٤٠٨

١٢٥٫٢٨٧ ٢٠٦٫١٣٤    ١٢٥٫٢٨٧  ٢٠٦٫١٣٤ قروض وسلفيات
           ٤٥٢  ١٢١٫١          ٤٥٢  ١٢١٫١ موجودات أخرى

     ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤    ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤
 

 المطلوبات المالية
       ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣        ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

       
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

        
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

  ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١   ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١  مبالغ مستحقة للعمالء
          ٢٥٢           ٧٥٢           ٢٥٢ ٧٥٢  مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦ ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦
 
المبالغ المستحقة إلى / من البنوك األخرى والنقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والمبالغ المستحقة من المركز       )١(

الرئيسي والفروع الخارجية تشتمل على الودائع الموظفة بين البنوك، وهي بشكٍل عام قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 قيمتها العادلة.تقارب 

 
 القروض والسلفيات للعمالء )٢(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات 
 قيمتها العادلة. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 
 المبالغ المستحقة للعمالء )٣(
 

إن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة بالفائدة تمثل المبلغ 
 مستحق السداد عند الطلب. 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ١٣يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها 
هذين  بالسوق. لقد نتج عنمن مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات الفروع الخاصة 

 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:
 
األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول -

 المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال. 
 

المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -توى الثاني المس-
بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من 

عائد منه على مقاييس المعطيات مثل منحنى ال األسعار). تعتبر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول
 لسعر ليبور أو مخاطر االئتمان للطرف المقابل.

 
الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة  المعطيات -المستوى الثالث -

(المعطيات غير الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تشمل مكونات هامة 
ظر البنك عند توفرها. ين غير جديرة بالمالحظة. يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

 في أسعار السوق المناسبة والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل المذكور أعاله:
 
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-(٩٥)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
-٩٥- المطلوبات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-(٣٨٠)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 

-٣٨٠- المطلوبات –صرف العمالت األجنبية اآلجلة عقود 
 

ديسمبر  ٣١لم يتم تحويل أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بين  المستويين األول والثاني خالل السنتين المنتهيتين في 
 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 المال إدارة رأس ٦-٣
 

 تتمثل أهداف الفروع من إدارة رأس المال فيما يلي:
 

 االمتثال لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  -
حماية قدرة الفروع على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمركز الرئيسي والمنافع ألصحاب   -

 المصلحة اآلخرين.
 رأسمالي قوي لدعم تطوير أعمالها.المحافظة على هيكل   -

 
على األقل من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 

المركزي، تقوم الفروع بحساب نسبة المخاطر إلى الموجودات وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي 
 ي رأس المال إلى مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر. الذي يحدد نسبة إجمال

 
، فقد اعتمدت الفروع استخدام المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات ٢وامتثاالً لمقررات بازل 

 الرئيسية لقياس مخاطر العمليات إضافة إلى مخصص مخاطر السوق. 
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات    
ألف درهمألف درهم 

 المالالشق األول من رأس 
١٦٤٠٣٫٣١٦٣١٦٫٤٠٣أ رأس المال المخّصص 

١٥٫٥٩٧ ١٦٥٩٧٫١٥ب االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
٢٩٫٢٦١ ٢٦١٫٢٩ احتياطيات قانونية

(٣٫٧٣١) )٧٣١٫٣( خسائر متراكمة
 ٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠

 الشق الثاني من رأس المال
-- مخصص عام
٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠ المال التنظيميمجموع رأس 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

١٫٢٢١٫٩٧٧ ٢٧٤٫٩١٥ مخاطر االئتمان
٤٦٣ ٥٠٢ مخاطر السوق

٨٤٫٥٥١ ٥٢٤٫٦٣ مخاطر التشغيل
١٫٣٠٦٫٩٩١ ٣٠٠٫٩٧٩ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ المال التنظيمينسبة كفاية رأس المال لرأس 

٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

مخاطر االئتمانتخفيف 

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

بعد العمومية 
تحويل االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

   -              ٢٨٤٫٤٩٤                   - ٢٨٤٫٤٩٤               -   ٢٨٤٫٤٩٤  مطالبات سيادية 
    ٥٩٧٫٣٣٠ ١٫١٩٤٫٤٨٩ ١٫٩٥٢٫٥٤٤٢٣٨  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٠٫٨١٤  مطالبات على بنوك 

     ٣١٦٫٢٠٨ ٣٢٥٫٦١٢ ٩٫٤٠٤ ١٫٢٠٣٫٧٣٧  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ١٥٤٫١٩٤  مطالبات على شركات 
         ١٫٧٣٦ ١١٫٤٠٩                  -         ١١٫٤٠٩              -    ١١٫٤٠٩   موجودات أخرى

    ٩١٥٫٢٧٤  ١٫٨١٦٫٠٠٤  ٩٫٦٤٢  ٣٫٤٥٢٫١٨٤   ٢٫٥٩٦٫١٥٩  ٨٨٠٫٩١١  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
١٫٩٥٥٫٤٢٤  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٣٫٦٩٤  تعّرض مصّنف

١٫٤٩٦٫٧٦٠  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ٤٤٧٫٢١٧  تعّرض عير مصّنف
 ١٨٤٫٤٥٢٫٣ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٦-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

تخفيف مخاطر االئتمان

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

العمومية 
تحويل بعد 

االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

                  -٢٨١٫٠٧٩ -٢٨١٫٠٧٩                   -٢٨١٫٠٧٩  مطالبات سيادية 
مطالبات على مؤّسسات قطاع عام حكومية غير 

-   ١٨٣٫٦٥٠            ١٨٣٫٦٥٠                   - مركزية
         

 ٩١٫٨٢٥-                  
 ١٫٥٨٦٫٧٢٢٩٥٩٫٦٠ -   ٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٣٨٫٥١٤  مطالبات على بنوك 

١٫١٥١٫٢٠٤ ١٫١٦٨٫٧٥٨ ١٧٫٥٥٤ ١٫٩٠٧٫٧٥٦ ١٫٨١٥٫٦٨٦ ١١٥٫٠٢٧  مطالبات على شركات 
                ٩٫٨١٤ ١١٫٣٠٨ -   ١١٫٣٠٨               -    ١١٫٣٠٨  موجودات أخرى

١٫٢٢١٫٩٧٧  ٣٫١٣٩٫٦٩٢  ١٧٫٥٥٤  ٤٫٩٠٨٫٠٧٠  ٣٫٨٨٥٫٠٩٩  ١٫٠٤٥٫٩٢٨  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٤١٫٠٣٧  تعّرض مصّنف

٢٫٣٨٣٫٧٩٣ ١٫٩٩٩٫٣٣٦ ٤٠٤٫٨٩١  تعّرض عير مصّنف
٤٫٩٠٨٫٠٧٠ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة   ٣-٦-٣
 
تكلفة رأس المالالموجودات المرّجحة بالمخاطر 

 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم 

 مخاطر السوق
٥٠٢٤٦٣٦٠٥٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر التشغيل ٤-٦-٣
 

الناشئة عن قصور أو إخفاق العمليات والتقنيات والبنية مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة 
التحتية داخل البنك ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، مثل تلك 

 الناتجة عن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموماً لألداء المؤسسي.
 

ع إلى إدارة مخاطر التشغيل بإحداث توازن بين تفادي الخسائر المالية وعدم اإلضرار بسمعة الفروع أو تهدف الفرو
 موجوداتها أو موظفيها مع االقتصاد بشكٍل عام في التكاليف.

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية ٤
 

وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم الفرع بإعداد تقديرات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 تقديرات.وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه الباألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة. 
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

تقوم الفروع بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، فإن الفروع تقوم بإبداء رأيها حول ما إذا 

ير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من كانت هناك معطيات جديرة بالمالحظة تش
محفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا 

لظروف ي إحدى المجموعات أو االدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين ف
االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم 
اإلدارة التقديرات بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها 

على االنخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي 
يتم بانتظام مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من 

 علية. أي فروق بين تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الف
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٥( 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف٥
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

نقد ورصيد حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

        
١٤١٫٨٩٧ ٣٨٢٫١٤٩

٤٨٫١٦٥ ١٠٩٫٣٥           وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٠٠٣٫١٠٠٩١٫٠٢١ إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهادات 

 ٢٨١٫٠٨٣ ٤٩٤٫٢٨٤
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات الفروع اليومية. ال 
 يحمل النقد في الصندوق والرصيد في الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي أي فائدة. 

 
 ل شهر واحد.سنويا وتستحق خال ٪٠٫٥٥تحمل شهادات اإليداع معدل فائدة 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 تمثل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى األرصدة المحتفظ بها داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية ٧
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 ٩٠٥٫٥٨٢ ٩٣٠٫٣٩٣ ودائع
 ٨٥١           ٢٠٤           حسابات جارية

-٨٠٩٫١٤ إعادة تحميل إلى فروع أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨ 
 

يشتمل إعادة التحميل إلى الفروع األخرى على إعادة تخصيص المصاريف العامة مثل المصاريف المخصصة من قبل 
المركز الرئيسي وتكاليف اإلدارة العليا والعمليات البنكية العالمية للشركات المتكبدة من قبل فرع دبي إلى فرع مركز دبي 

 رادات التي يحققها كل من الفرعين. المالي العالمي. ويستند التخصيص إلى نسبة اإلي
 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ قروض للشركات
)٨٣٣٫٢٣( )٨٨٦٫٢٤(  مخصص االنخفاض في القيمة

٢٨٧٫١٢٥         ٢٠٦٫١٣٤ صافي القروض والسلفيات
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٦( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
  ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  
 

 -                   ٠٨٤٫٤٣ قروض ألجل
 ٠٢٨٫١١٥ ٧٣٠٫٨٢ سحوبات على المكشوف

 -                   ٢٩٣               قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٠٩٢٫٣٤ ٩٨٥٫٣٢ كمبياالت مخصومة 

١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ مجموع القروض والسلفيات 
 
 مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٢٫٠٥٠ ٢٣٫٨٣٣ الرصيد االفتتاحي
١٫٧٨٣ ١٫٩٢٩ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

- (٨٧٦) المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة للسنة
٢٤٫٨٨٦٢٣٫٨٣٣ مجموع االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
 موجودات أخرى٩
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٥٢       ١٫١٢١  فوائد مستحقة
٣٫٧٠٥    ٣٫٤١٥  مبالغ مدفوعة مقدماً ومبالغ أخرى

٣٨٠          ٩٥  )١٩العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح القيمة 
٥٫٦٤٣٥٫١٤٠ )٢٥أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 

 ١٠٫٢٧٤٩٫٦٧٧
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٧( 

 أثاث ومعدات١٠
 

 
أثاث وتجهيزات 

وتركيبات

أجهزة معالجة 
البيانات ومعدات 

المجموعمركباتأخرى
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 التكلفة
٥٣٣٥٫٨٨٠٩٣٧٣٥٠٫٧ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٢٣٨٤٦٥٧٠٣- إضافات
(١٫٥١٤)-(١٫٥١٤)- استبعاد / حذف

٥٣٣٤٫٦٠٤١٫٤٠٢٥٣٩٫٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٢٤١                 -  ٢٤١   -                    إضافات

)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦)   -                    استبعاد / حذف
 ١١٠٫٦             ٩٠٨  ٦٦٩٫٤         ٥٣٣              ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 االستهالك المتراكم

٢٠٩٤٫٧٣٨٩٣٧٨٨٤٫٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
٩٩٤٣٤١٠٥٤٣ المحّمل للسنة

(١٫٥١٤)-)٥١٤٫١(- استبعاد / حذف
٣٠٨٣٫٦٥٨٩٤٧٩١٣٫٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٤٢١١١٦٦٣٧ ١٠٠               المحّمل للسنة
)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦) -                    استبعاد / حذف

 ٨٨٠٫٤     ٥٦٩         ٣٫٩٠٣  ٤٠٨               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 صافي القيمة الدفترية
 ٣٣٩٢٣٠٫١            ٧٦٦  ١٢٥               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٢٢٥٩٤٦٤٥٥٦٢٦٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٨( 

 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١١
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٣٣٣٣٫٤٠٠ حسابات جارية
 

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية ١٢
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

              ٩٫١٠٤ ٢٣٨  ودائع ألجل
١٥٤٫٣٢٢١٩٫٩٠٤ حسابات جارية

  ١٥٤٫٥٦٠٢٩٫٠٠٨
 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

           ١٥٫٤٢٤   ١٧٫٠٩٧  ودائع ألجل
٣٠٤٫٥٣٤٥٩٦٫٧٤٢ حسابات جارية

 ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١
 

 ) من الودائع القائمة في نهاية السنة.٪٩٢٫٠٣: ٢٠١٥( ٪٩٢٫١٢تمثل أرصدة العمالء ما نسبته 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٤٩( 

 مطلوبات أخرى١٤
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

                ٢٥٢   ٧٥٢  فوائد دائنة
 ٢٫٢٢٢ ٢٫٥٩٣  )١٥مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 

٣٫٢٧٢ ٣٫٢٤٦  مخصص مكافآت أخرى للموظفين
٣٫٦٣٧ ٣٫٥٨١  )٢٥مخصص الضريبة (إيضاح 

٣٨٠    ٩٥  )١٩القيمة العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح 
٦٫٧٦٢١٠٫٢٢٨ أخرى

 ١٧٫٠٢٩١٩٫٩٩١
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ١٥
 

 الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٫٢٢٢٢٫١٦٧  يناير ١في 
 ٣٧١٢٣٨ )٢٤مخصص مرصود خالل السنة (إيضاح 

 ٤٩٢- تحويل من نشاط آخر
)٦٧٥(             - مدفوعة خالل السنةمبالغ 

 ٢٫٥٩٣٢٢٢٫٢ ديسمبر ٣١في 
 

ديسمبر  ٣١، فقد قامت اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون ، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية ٢٠١٦

). لقد تم ٪٣: ٢٠١٥( ٢٠١٦في  ٪٣العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبلغ متوسط تكاليف الزيادة / الترقية نسبة 
 ).٪٤٫١٦: ٢٠١٥( ٪٣٫٥١خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ 

  
 رأس المال المخصص واالحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان ١٦

 
 رأس المال المخّصص )أ(

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال ١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 المخصص رأس المال غير المحّمل بالفائدة المقدم من المركز الرئيسي.
 

 االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان  )ب(
 

قامت الفروع بإنشاء مخصص غير قابل للتوزيع بدالً من المخصص العام المقرر رصده وفق "التعميم رقم 
 " الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ٢٨/٢٠١٠
 
 
 
 

 احتياطي قانوني ١٧

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٥٠( 

 
، وتعديالته، يجب ١٩٨٠) لسنة ١٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ) من القانون االتحادي٨٢وفقاً لحكم المادة رقم (

من  ٪٥٠من صافي ربح السنة إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ الرصيد في هذا االحتياطي ما يعادل  ٪١٠تحويل ما نسبته 
 رأس المال المصدر. وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. 

 
 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨

 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٣٦٩٫٧٧٧٫٢ ٩٩٩٫٨٠٧٫١ كفاالت
 ٥٨٩٫٤٣ ١٩٥٫٢٤ قبوالت 

 ٧١١٫١٨٤ ٩٤٤٫٥٦ اعتمادات مستندية 
 ٤٣١٫٨٧٩ ٠٢٠٫٧٠٧ التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون شروط)

 ١٠٠٫٨٨٥٫٣ ١٥٨٫٥٩٦٫٢
 

تمثل الكفاالت تأكيدات غير قابلة لإللغاء تتعهد الفروع بموجبها بالدفع نيابة عن العميل في حال لم يستطع الوفاء بالتزاماته 
 تجاه الغير وتحمل نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض.  

 
االت عليها لغير بسحب كمبيتعتبر االعتمادات المستندية تعهدات خطية من قبل الفروع نيابة عن العميل تفوض بموجبها ا

وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة. تكون بعض هذه االعتمادات مضمونة بشحنات البضائع التي 
 تتعلق بها، وبالتالي تحمل مخاطر أقل. 

 
لتزام حيث مبلغ اال إن متطلبات الهامش النقدي بموجب الكفاالت واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن

 إن الفروع ال تتوقع عادًة قيام الغير بسحب أي أموال بموجب االتفاق.
 

تمثل التزامات منح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح تسهيالت ائتمانية على شكل قروض. 
المحتمل أن تكون الفروع معرضة لخسارة تساوي  وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن التزامات منح االئتمان، فمن

في قيمتها مجموع االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم من أن تحديد قيمته ليس باألمر 
 السهل، يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن

يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة. وفي حين أن هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال أنه ُينظر إليها 
على أنها مخاطر متواضعة حيث إنها تنشأ أوالً من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من موافقات منح 

السحوبات الحقاً عند استحقاقها. تقوم الفروع بمراقبة فترة استحقاق االلتزامات  القروض، وثانياً من احتمال عدم سداد هذه
االئتمانية، ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام. ال يمثل إجمالي 

سوف  ستقبلية حيث إن العديد من هذه االلتزاماتالقيمة التعاقدية القائمة اللتزامات منح االئتمان بالضرورة متطلبات نقدية م
 تنتهي أو تنقضي دون تمويلها.

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٥١( 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية بالنيابة عن العمالء فيما 
 يتعلق باألنشطة الخاصة بالفروع وكذلك العمليات الفورية غير المنجزة. 

 
 أبرمت الفروع المعامالت اآلجلة التالية لصرف العمالت األجنبية:

 

المطلوباتالموجودات 
القيمة االسمية 

للعقد 
ألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٩٥٩٥١٧٣٫٥٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

٣٨٠٣٨٠٥٦٦٫٢٤٨٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

 إيرادات الفوائد ٢٠
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 إيرادات الفوائد من:
٩٥٥٫١٦٤٦٫٣ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة لدى المركز الرئيسي -
٧٢٩٫٥٨٤١٫٥ قروض وسلفيات -
٧٤٨                  ٤٤١ أرصدة بنكية أخرى -
 ٢٣٥٫١٠             ١٢٥٫٨ 

 
 مصاريف الفوائد ٢١
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 مصاريف الفوائد عن:
١٩٦٠٢ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة مستحق للمركز الرئيسي -
٤٧٣٣٧٫٢ مبالغ مستحقة للعمالء-
١٣٨٣٣٢ ودائع بنكية أخرى-
 ٢٧١٫٣              ٢٠٤ 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٥٢( 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٣٦٫١٥٧٩٣٫٢٠ إيرادات الرسوم والعموالت
)٤٥( )٣٩(  والعموالتمصاريف الرسوم 

            ٧٤٨٫٢٠         ٣٩٧٫١٥ 
 

 مصاريف العمليات ٢٣
 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٩١٩٫١٤ ٦٠٩٫١٤ ) ٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
١٧٧٫١١٤٢٫١ إيجار مكتب

٥٨٠٫٦٢١٨٫٦ )٢٧تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح 
٧٠٢٫١٨٢٥٫١          )٢٧الرئيسي والفروع (إيضاح  المركز -أخرى 

٦٣٧٥٤٣ )١٠استهالك (إيضاح 
٣٧٥٫٣٥٢٢٫٣ أخرى

-)٨٠٩٫١٤( )٧إعادة تحميل إلى فرع آخر (إيضاح 
 ١٦٩٫٢٨          ٢٧١٫١٣ 
 

 تكاليف موظفين ٢٤
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠٥٠٫٧٨٣٩٫٧ رواتب وأجور
٦٩٣٫٣٣٢٩٫٣ عالوات

٣٧١٢٣٨ )١٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 
٤٩٥٫٣٥١٣٫٣ مزايا وبدالت أخرى

 ١٤٫٩١٩   ١٤٫٦٠٩  
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                                 )٥٣( 

 الضريبة٢٥
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٣٫٥٣٨   ٣٫٥٨١ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 -    ٣٫٦٨١ ضريبة الدخل للسنة السابقة

 ) ٧٨٣(   )٥٠٣( ضريبة مؤجلة
 ٢٫٧٥٥   ٦٫٧٥٩ 
 

 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على الفروع في سنة 
 

إلى  ٢٠٠٨تتعلق ضريبة الدخل للسنة السابقة بالمعالجة غير المسموحة لتكاليف اإلدارة العامة للسنوات الضريبية من 
 . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم والتي تم دفعها خالل السنة المنتهية في  ٣٫٧مما نتج عنه ضريبة إضافية بقيمة  ٢٠١٥

 

 وفقاً لبيان الدخل الشامل ومخصص الضريبة للسنة هي على النحو التالي: التسوية بين ربح/ (خسارة) السنة قبل الضريبة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

) ١٧٣(            ٧٩٧٫١٠ ربح / (خسارة) السنة قبل الضريبة
 

)٣٥( ١٦٠٫٢ ٪٢٠ضريبة الدخل بمعدل 
 تأثير الضريبة على:

٧٩٠٫٢ ٩١٨ الفروق الدائمة للضريبة
٧٨٣ ٥٠٣ الفروق المؤقتة للضريبة

٥٣٨٫٣ ٥٨١٫٣ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 

 الحركة في مخصص الضريبة تحليلها كالتالي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠١٩٫٣ ٦٣٧٫٣             يناير ١في 
نة للسمخصص مرصود خالل السنة بما في ذلك الضريبة اإلضافية 

 ٥٣٨٫٣             ٢٦٢٫٧               السابقة
)٩٢٠٫٢(            )٣١٨٫٧(            مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ٦٣٧٫٣             ٥٨١٫٣ ديسمبر ٣١في 
 

. ال ٪٢٠تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة بموجب طريقة االلتزام باستخدام معدل ضريبة فعلي يبلغ 
 يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح تحقيق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. 

 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

 
 )تابع(٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 )٥٤( 

 (تابع) الضريبة ٢٥
 

 على موجودات الضريبة المؤجلة هي كما يلي: إن الحركة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٫٣٥٧            ٥٫١٤٠  يناير ١في 
            ٩٠٤             ١٫٠٤٩  مخصص مرصود خالل السنة

              (١٢١)(٥٤٦) مبالغ معكوسة خالل السنة
٥٫١٤٠ ٥٫٦٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 نقد وما في حكمه ٢٦

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٤٩٫٣٨٥٢٣٢٫٩١٨ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٢٠٫٦٦٦  ١٦٫٩٧٤  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٥٨٣٫٧٥٦  ٤٠٨٫٩٤٣  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
 ٦٧٥٫٣٠٢٨٣٧٫٣٤٠
 

 األطراف ذات العالقة ٢٧
  

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي والفروع الخارجية في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت   
القروض والودائع ومعامالت صرف العمالت األجنبية. وإضافة إلى األرصدة مع المركز الرئيسي والفروع المدرجة 

 منفصل، فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.بشكٍل 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 المعامالت خالل السنة:
٣٫٦٤٦    ١٫٩٥٥  )٢٠إيرادات الفوائد (إيضاح 

(٦٠٢)(١٩)  )٢١مصاريف الفوائد (إيضاح 
(٦٫٢١٨)(٦٫٥٨٠) )٢٣تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح  -مصاريف العمليات 
(١٫٨٢٥)(١٫٧٠٢) )٢٣أخرى (إيضاح  -مصاريف العمليات 
إعادة التحميل إلى فرع مركز دبي المالي  -مصاريف العمليات 
-  ١٤٫٨٠٩  )٢٣العالمي (إيضاح 

(٥٫٩٢٠)(٥٫٦٨٩) مكافآت أعضاء اإلدارة العليا 
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عربي ودويل
مكا�صب باجلملة لإيران.. »احل�صد ال�صعبي« يتقدم ب�صرعة على احلدود العراقية ال�صورية

•• بغد�د-وكاالت:
مع ا�صتمرار عملية تقدم اجلي�س العراقي ببطء يف مدينة املو�صل القدمية 
ال�صيقة ووجود  واالأزقيية  التعقيدات  ب�صبب  االإرهابي  داع�س  تنظيم  ل�صحق 
عملية  اإييييران  ميين  املدعومة  ال�صعبي  احل�صد  ملي�صيات  توا�صل  املدنيني، 
التي  املو�صل  من  واجلنوب  الغرب  يف  �صا�صعة  �صحراء  يف  ب�صرعة  تقدمها 
ال�صغرية  والقرى  املناطق  �صوريا. وتعد  اإىل احلييدود مع  متتد حتى ت�صل 
املا�صية  القليلة  االأيييام  خالل  عليها  ال�صيطرة  احل�صد  مقاتلو  فر�س  التي 
وربط  املييجيياورة  �صوريا  يف  الرئي�صية  االإميييداد  خلطوط  موطًنا  املو�صل،  يف 
ال�صمال العراقي بالعا�صمة بغداد. و�صتكون ال�صيطرة على احلدود العراقية 
ال�صورية جائزًة ا�صرتاتيجية رئي�صية للقوات �صبه الع�صكرية ال�صيعية التي 
وقال  االأ�ييصييد.  ب�صار  اليي�ييصييوري  الرئي�س  حلكومة  اإيييييران  ميين  بييدعييم  حتظى 
م�صوؤول يف احل�صد ال�صعبي: اإن قوات احل�صد ال�صعبي و�صلت اإىل احلدود مع 

�صوريا اأم�س االثنني بعد اأن احتلت عدًدا من القرى ال�صغرية غرب املو�صل 
وجنوب �صنجار، معتًرا اأنها �صتكون اخلطوة االأوىل لتحرير كامل احلدود . 
بدوره، قال املتحدث با�صم ملي�صيات احل�صد ال�صعبي النائب اأحمد االأ�صدي: 
اإن هذا االنت�صار �صيكون حافًزا هاًما للجي�س ال�صوري لتاأمني كامل احلدود 
من اجلانب ال�صوري . وقال زعيم قوات وعد اهلل ال�صيعية �صامي امل�صعودي: 
اإن قوات احل�صد ال�صعبي التي ت�صيطر على املنطقة احلدودية تعتزم اإقامة 
حاجز ترابي وحفر خندق ، م�صيًفا: لقد كانت احلدود العراقية مع �صوريا 

منذ زمن طويل مالًذا للمهربني ون�صاط املتمردين .
جمموعة  يف  العليا  العراقية  الباحثة  فانتابي،  ميياريييا  قالت  جانبها،  ميين 
“اإيران حققت  اإن  غييري حكومية:  اأبييحيياث  �صركة  وهييي  الييدولييييية،  االأزميييات 
نفوًذا  ال�صعبي  لقوات احل�صد  التقدم  و�صيعطي هذا  نينوى  موطئ قدم يف 

كبرًيا �صيا�صًيا وع�صكرًيا يف العراق بعد انتهاء احلرب �صد تنظيم داع�س.

الواليات  اأغفلته  ل�صيء  االأولوية  االإيرانيني يعطون  اإن  فانتابي:  واأ�صافت 
املتحدة، وهو ال�صيطرة على الطرق اال�صرتاتيجية، بداًل من ال�صيطرة على 
املجتمعات، مو�صًحا اأن معركة التحالف بقيادة الواليات املتحدة �صد داع�س 

تركز ب�صكل كبري على ا�صتعادة املدن، وتركز على خطوط العبور واالإمداد.
ا  اأي�صً ت�صمح  واحليييدود  الطرق  على  ال�صيطرة  اأن  العراقية  الباحثة  وراأت 
ال�صنية  املجتمعات  بتق�صيم  ال�صعبي  احل�صد  ميين  الع�صكرية  �صبه  للقوات 
ومنع  العراق  �صق  يحاولون  اإنهم  م�صيًفة:  و�صيا�صًيا،  جغرافًيا  العراقية 
ال�صاقة  املعركة  اإن  العراقيون  القادة  ويقول  موحدة”.  �صنية  كتلة  ظهور 
وهي عملية حتذر  النهائية  املرحلة  الثامن هي  �صهرها  حالًيا  ت�صهد  التي 
يزالون  مييدين ال  األييف   100 ميين  اأكيير  وجييود  ب�صبب  املتحدة  االأمم  منها 
�صوريا،  ويف  �صديد.  خطر  ويف  املو�صل  داخييل  داعيي�ييس  قبل  ميين  حما�صرين 
تقوم قوات االأ�صد وحلفاوؤها من االإيرانيني وحزب اهلل و�صط دعم رو�صي، 

بعيًدة عن  تييزال  ال  ولكنها  واالأردنييييية،  العراقية  احلييدود  باجتاه  بالتحرك 
الو�صول اإليها.  كما تقاتل القوات الدميقراطية الكردية ال�صورية املدعومة 
من قبل الواليات املتحدة، تنظيم داع�س من اأجل اأر�س يف منطقة معركة 
جوية  غييارة  �صربت  اجلييياري،  اأيييار  مايو   18 ويف  متزايد.  ب�صكل  فو�صوية 
اأمريكية القوات املوالية للحكومة ال�صورية، وكان الهجوم هو اأول مواجهة 
قريبة بني القوات االأمريكية واملقاتلني الذين يدعمون االأ�صد. من جانبه، 
قال ها�صم املو�صوي، املتحدث الر�صمي با�صم جماعة حركة النجباء العراقية 
املدعومة من فيلق القد�س االإيراين: بعد تاأمني اجلانب العراقي احلدود 
داخل  للتحرك  م�صتعدة  العراقية  ال�صعبي  احل�صد  قييوات  فيياإن  �صوريا،  مع 

االأرا�صي ال�صورية مل�صاعدة االأ�صد .
واأو�صح املو�صوي اأن عبور مقاتلي احل�صد ال�صعبي ال�صيعي اإىل �صوريا للقتال 

�صيتطلب موافقة احلكومة العراقية يف بغداد.

انيييه تغيري جيييذري يف جمموعة        
قيا�صا  املرجعية،  واملفاهيم  االأفييكييار 
للمعتقدات التي ب�صرت بها مارغريت 
ان احلكومة هي  واملتمثلة يف  تات�صر، 
دائما امل�صكل ولي�صت احلل. فمن هذا 
امليينييطييلييق، اكيييدت املييييراأة احلييديييدييية يف 
املحافظني  حييزب  اأميييام  األقتها  كلمة 
�صيء  يييوجييد  ال   :1987 اأكييتييوبيير  يف 
اأ�صخا�س  ا�صمه جمتمع، هناك فقط 
من ن�صاء ورجال وهناك عائالت. وال 
ميكن الأي حكومة اأن تفعل اأي �صيء 
اإال عن طريق النا�س، وعلى النا�س ان 
بدرجة  باأنف�صهم  وين�صغلوا  يهتموا 
اأوىل.. فمن واجبنا اأن نعتني باأنف�صنا 
ثم برعاية جرياننا.. ان للنا�س حقوق 
كثرية جدا دون واجبات، الأنه ال حق 

ان مل نخ�صع اأوال للواجب .
الثالثني  اليي�ييصيينييوات  لييقييد متيييييزت     
التي تف�صل بني خطابات الزعيمتني 
اليينيي�ييصييائيييييتييني وميييين بيييني اهييييم رميييوز 
الفوارق  بانفجار  املحافظني،  حييزب 
االجتماعية واالإقليمية يف بريطانيا. 
اململكة  يف  جييييينييي  ُميييَعييياِميييل  ويييكيي�ييصييف 
املييتييحييدة، والييييذي يقي�س الييتييفيياوت يف 
العمل،  �صن  يف  ال�صكان  بييني  الييدخييل 
انييييه واحييييد مييين اأعيييليييى امليييعيييدالت بني 
االقت�صادي.  الييتييعيياون  منظمة  دول 
العا�صمة  بييني  االإقليمية  فييالييفييوارق 
وامليينيياطييق االأكيييير فييقييرا، هييي االأكر 

و�صوحا يف جميع اأنحاء اأوروبا.
اإلييييغيييياء  مييييين  عييييقييييود  االأربييييييعيييييية  ان     
التنظيمات املالية، وحترير التدفقات 
الدولة  وتييدمييري  والييتييجييارييية،  املالية 
�صوق  على  املييرونيية  وا�صفاء  الكافلة، 
العمل التي تلت ال�صدمة البرتولية 
التطور  �ييصييجييعييت  اليي�ييصييبييعييييينييات،  يف 
اجلامح للقطاع املايل، واأدت يف نف�س 
ال�صناعية  املناطق  انهيار  اىل  الوقت 
اإجنلرتا،  �ييصييرق  �ييصييمييال  يف  الييقييدمييية 
اليييتيييي �صوتت  ذاتيييهيييا  املييينييياطيييق  تييلييك 
باملائة لالن�صحاب   60 بن�صبة تقارب 
ا�صتفتاء  يف  االأوروبيييييييي  االحتييييياد  مييين 
بع�س  اخيييتيييارت  )بييييينييمييا  يييونيييييو   23
70 باملائة  اأحياء و�صط لندن بن�صبة 

البقاء(.
املحافظني  حييييزب  اأن  بييالييتيياأكيييييد      
ال يييييييزال يييي�يييصيييّم عييييييددا ميييين اليييورثييية 
الذين  لييتيياتيي�ييصيير،  االأييييدييييوليييوجيييييييني 
لتخلي�س  الريك�صيت  على  اعتمدوا 
بروك�صل  بريوقراطية  من  بريطانيا 
، واالنتهاء من حتويل اململكة املتحدة 
اأبواب  على  كبري  �صريبي  مييالذ  اإىل 

ال�صمان  نيييظيييام  واإ�ييييصييييالح  االأدنييييييييى، 
اإعييييادة تاأميم  االجييتييميياعييي )ميي�ييصييروع 
النظام ال�صحي(، وحت�صني اخلدمات 
العامة )م�صروع الإعادة تطوير جودة 
واإعادة  للجميع،  وجمانيته  التعليم 
مثل  املخ�صخ�صة  القطاعات  تاأميم 

ال�صكك احلديدية(.
التوجهات  هييييذه  نييتيييييجيية  وكيييانيييت      
للحزبني  اجليييييدييييييدة  اليييعيييقيييائيييديييية 
الييييكييييبييييريييييين، هي  الييييريييييطييييانيييييييييني 
لالأحزاب  ال�صعبية  الطبقات  عيييودة 
املحافظني  حزب  ويحوز  التقليدية: 
45 باملائة  وحزب العمال على ن�صبة 
و35 باملائة من نوايا الت�صويت وفقا 
مقابل  اليييراأي،  ا�صتطالعات  الأحييدث 
اال�صتقالل.  حليييزب  فييقييط  بيياملييائيية   5
وكانت هذه االأرقام 35 باملائة، و30 

باملائة و20 باملائة.
اليييتيييوجيييهيييات، هيييي ميييادة      ان هييييذه 
للتفكري بالن�صبة لالأحزاب التقليدية 
الفرار  عييمييلييييية  �ييصييحييايييا  االأوروبييييييييية، 
العمال  حيييزب  �ييصييهييدهييا  الييتييي  نف�صها 
 23 ا�صتفتاء  قبل  املحافظني  وحييزب 
الرخوة  الرتقيع  ف�صيا�صات  يونيو. 
وتلك  تعمل.  تعد  مل  القائم  للو�صع 
التي ت�صتخدمها جماعات اىل االمام 
القائمة  االأو�صاع  ا�صتمرارية  ملكيجة 
اأي�صا  عليها  حمييكييوم  الييثييورييية  با�صم 

بالف�صل.
    وتتمثل الطريقة الوحيدة ال�صتعادة 
الطبقات ال�صعبية يف ان تقرتح اأحزاب 
حقيقية  جديدة”  “�صفقة  احلييكييم 
ل�صاحلهم. فبالن�صبة لبلدان منطقة 
اأكر �صعوبة  اليورو، �صيكون مترينا 
من  يت�صح  كما  املتحدة،  اململكة  من 
جتييربيية �ييصييرييييزا يف اليييييونييان: ان اأي 
بو�صع  ال�صعبية  الطبقات  اإىل  وعييد 
تقلي�س  و�ييصيييييا�ييصييات  لييلييتييقيي�ييصييف  حيييد 
االأجور �صت�صطدم باالإجماع االأوروبي 
ل�صالح مثل هذه ال�صيا�صات، وخا�صة، 
اإىل ال�صغط املتزايد املزدوج لالأ�صواق 
املالية والبنك املركزي االأوروبي، الذي 
�صيخنق بفاعلية كل ارادة احتجاجية 
ميييييييرتددة و�ييصييعيييييفيية داخييييييل االحتييييياد 
النقدي. اليورو اأو الدميقراطية، هل 

�صن�صطر لالختيار؟
• �ستيف اأوهانا اأ�ستاذ يف املالية, 

كورايل ديلوم باحثة

اأوروبا.     اإال ان ترييزا ماي ك�صيا�صية 
ماهرة، الحظت اأن الت�صويت ل�صالح 
الفائزين  ميين  يييياأت  مل  الريك�صيت 
العوملة،  وامنييييا ميين اخلييا�ييصييرييين ميين 
وهيييييم يييييعييييّرون بيينييفيي�ييس الييييقييييدر عن 
ذاته،  يف  االأوروبيييي  لالحتاد  رف�صهم 
وكييذلييك حلييي املييال يف ليينييدن، وب�صكل 
اأعم للنخب احلاكمة يف البالد، التي 
�صبب،  دون  ميين  ولي�س  اإليييييهييا،  ُينظر 
على اأنها اختطفت ال�صلطة ال�صيا�صية 

ل�صاحلها منذ الثمانينات.
اإرادة غالبية      وعازمة على حتقيق 
ال�صعب الريطاين، الذي مت التعبري 

الفكرية  املييرجييعييييية  تييغيييييري  ولييكيين     
بكثري  ويييتييجيياوز  ثييقيييييل،  وال�صيا�صية 
امليييحيييافيييظيييني. فحزب  حيييييزب  نيييطييياق 
اأييي�ييصييا اأعييييياد �ييصييييياغيية بنائه  الييعييمييال 
كوربني،  جيييريمييييي  زعيييييمييه  بيييقيييييييادة 
الذي و�صع حدا للنفوذ االأيديولوجي 
ليحزب العمال اجلديد بزعامة توين 
العمال  بيييرنييياميييج  دّعيييييم  وقييييد  بيييليييري. 
الدخل  يف  التفاوت  ملكافحة  ت�صوره 
نيييظيييام �صريبي  اقييييييرتاح  خييييالل  مييين 
القوة  حماية  اأي�صا  ولكن  ت�صاعدي، 
اليي�ييصييرائييييية ليييالأجيييراء ميي�ييصييروع حظر 
عييقييود �ييصييفيير �ييصيياعيية، وزيييييييادة االجر 

    ومييين املييثييري لييالهييتييمييام، ان بع�س 
ال�صيا�صات ال�صناعية التي تنادي بها 
ترييزا ماي، على غرار ت�صخري ثلث 
للموؤ�ص�صات  الييعييمييومييييية  امليي�ييصييرتيييات 
اليي�ييصييغييرى الييريييطييانييييية بييحييلييول عام 
ال�صوق  بييقييواعييد  تيي�ييصييطييدم   ،2020
التوجه،  هيييذا  امليييوحيييدة.  االأوروبييييييييية 
الرغبة يف مراقبة  اإىل  الييذي ي�صاف 
االحتاد  من  القادمة  للهجرة  اأف�صل 
االأوروبيييييييييي، هيياجيي�ييس اآخييييير عييييّر عنه 
يوؤكد  للريك�صيت،  املوؤيد  الت�صويت 
على  لييلييتييفيياو�ييس  مييياي  تيييريييييزا  اإرادة 
املوحدة  الييي�يييصيييوق  مييين  فييعييلييي  خيييييروج 

عنها من خالل ذاك الت�صويت، ولكن 
خ�صو�صا، اإ�صالح ال�صروخ االجتماعية 
والثقافية ال�صخمة التي ُحفرت فيه 
ميينييذ اأربيييعيييني عييياميييا، ركيييييزت ميييياي يف 
تعمل  اأمييية  بيينيياء  اإعييييادة  على  خطابها 
من اجل اجلميع ، م�صددة على اإعادة 
ت�صنيع البالد، واال�صتثمار يف البنية 
املوؤ�ص�صات  ودعييم  والتعليم،  التحتية، 
والتخطيط  واملييتييو�ييصييطيية،  اليي�ييصييغييرى 
الفقراء  العمال  وحماية  االإقليمي، 
الفوارق  على  وال�صيطرة  واملعدمني، 
يف االأجور وم�صاهمة املوظفني داخل 

ال�صركات.

قانون  ل�صالح   2013 عام  )�صوتت 
تكاليف  دفييع  املوظفني  على  يفر�س 
عن  اإ�صرتليني  جنيه   1200 تقدر 
م�صّغلهم  �صد  قانونية  اإجييييراءات  اأي 

ال�صابق( .
كانت  اإذا  ميييا  امليي�ييصييتييقييبييل  �ييصيييييقييول     
هذه  احلمر”  “املحافظني  �ييصييحييوة 
جمّرد ا�صرتاتيجية انتخابية ق�صرية 
موؤقتة  ا�يييصيييتيييعيييادة  وهيييدفيييهيييا  املييييييدى، 
التي  ال�صعبية،  الييطييبييقييات  الأ�يييصيييوات 
ال�صيا�صية  االأحييييزاب  بكثافة  هييجييرت 
املناه�س  احلييزب  ل�صالح  التقليدية، 
لالحتاد االأوروبي حزب اال�صتقالل. 

بدل من احتالل موقع على ال�صاكلة 
الرنويجية.

الي�صار م�صكك     مييازال البع�س من 
التناق�صات  اىل  ميي�ييصييريا  وميييرتييياب، 
االقت�صادي  لييلييرنييامييج  اليييداخيييلييييييية 
حليييزب املييحييافييظييني )كيييييف يييريييد اأن 
نف�س  عيينييه ويف  اأعييليين  مييا  كييل  يج�ّصد 
على  ال�صرائب  زيييادة  يرف�س  الوقت 
الرغبة  ميييع  واالثيييييريييييياء،  اليي�ييصييركييات 
اي�صا  اأو  اليييعيييام؟(  الييدييين  خف�س  يف 
لترييزا  اليي�ييصييخيي�ييصييييية  الييتيينيياقيي�ييصييات 
اال�صتفتاء  قبل  اأظييهييرت  الييتييي  مييياي، 
اقت�صاديا  لليرالية  �صخ�صيا  ميال 

تغيري جذري يف فل�سفة حزب املحافظني:

ترييزا ماي، ن�صخة م�صادة ملارغريت تات�صر...!
•• �لفجر - �شتيف �أوهانا، كور�يل ديلوم

 ترجمة خرية �ل�شيباين
ن�سر  الــذي  الربيطاين,  املحافظني  حــزب  بيان  ميثل     
الثامن  يف  مبكرة  انتخابات  اإجــراء  من  اأيام  ب�سعة  قبل 
حزب  فل�سفة  يف  جذريا  تغيريا  ميثل  املقبل,  يونيو  من 
ان  الربيطانية  ال�سيا�سة  ملراقبي  و�سبق  املحافظني. 
ك�سفوا عالمات هذه الثورة امل�سادة للتات�سرية يف اللهجة 
اأن  منذ  ماي  ترييزا  خطابات  يف  والإرادوّيـــة  التدخلية 

خلفت ديفيد كامريون يف 10 داوننغ �سرتيت بعد ا�ستفتاء 
23 يونيو 2016.     وميكن ان نقراأ يف البيان خا�سة هذا 
املقيدة,  غري  احلرة  الأ�سواق  يف  نعتقد  ل  نحن  املقطع: 
التفاوت,  ونكره  الأنانية,  الفردية  عبادة  نرف�ض  ونحن 
والتق�سيم الجتماعي والظلم, نحن نرى ان الدوغمائيات 
وامنا  الــفــائــدة,  عدمية  فقط  لي�ست  والأيــديــولــوجــيــا 
جتاه  اللتزام  تعني  احلقيقية  املحافظة  ان  خطرية. 
البالد واملجتمع, والإميان لي�ض فقط يف املجتمع ولكن يف 

اخلري الذي ميكن للحكومة اأن توفره .

الريك�صيت �صوت اخلا�صرين من العوملة

جريميي كوربني.. التغيري طال حزب العمال اي�صا

ترييزا ماي.. انقالب فكري داخل حزب املحافظني

حزب اال�صتقالل فقد بريقه و�صط الطبقات ال�صعبية

ماي م�صرة على اخلروج 
الفعلي من االحتاد االوروبي.

�سيقول امل�ستقبل ما اإذا كانت �سحوة »املحافظني احلمر« 
هــذه جمــّرد ا�ســـرتاتيجية انتخابيــة ق�سيــرة املــــدى 

 لحظت ترييزا ماي اأن الت�سويت ل�سالح الربيك�سيت 
مل ياأت من الفائزين وامنا من اخلا�سرين من العوملة 

- تات�صر: ل يوجد �صيء ا�صمه جمتمع، هناك
 فقط اأ�صخا�ض من ن�صاء ورجال وهناك عائات 

التغيري يف النموذج الفكري وال�صيا�صي ثقيل 
ويتجاوز بكثري نطاق حزب املحافظني الربيطاين

نتيجة التوجهات العقائدية اجلديدة للمحافظني واأي�صا العمال هي عودة الطبقات ال�صعبية لاأحزاب التقليدية
برنامج املحافظني يوؤكد اإرادة ماي يف التفاو�ض على خروج فعلي من ال�سوق املوحدة 
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لكنه  دقيقاً  حتييواًل  ت�صهد  بريطانيا  اإن  املتحدة  لييالأمم  تقرير  قييال 
التعبري  وحييرييية  ال�صلمي  االحييتييجيياج  جتيييرمي  �ييصييوب  للقلق،  مييثييري 
و�صبهه بحالة “االأخ الكبري” للمراقبة واال�صتباه. ويغطي التقرير 
التي  ال�صيا�صات  ميين  العديد  �صديدة  انييتييقييادات  على  ينطوي  الييذي 
اأ�صرفت عليها رئي�صة الوزراء ترييزا ماي يف من�صبها ال�صابق كوزيرة 
للداخلية، وياأتي قبل 10 اأيام من انتخابات عامة تقول ا�صتطالعات 
الراأي اإن ماي قد تفوز بها باأغلبية �صئيلة. وو�صع التقرير ال�صادر 
قبل هجوم 22 مايو االنتحاري والذي اأودى بحياة 22 �صخ�صاً يف 
حفل ملو�صيقى البوب يف مان�ص�صرت ومل يورد اإ�صارة اإليه، ودفع ذلك 
الهجوم اإىل مراجعة داخلية لكيفية تعامل اأجهزة االأمن الريطانية 
جهاز  اأن  م�صدر  واأبلغ  بهم.  امل�صتبه  ب�صاأن  املخابرات  معلومات  مع 
�صلمان  املفجر  حدد  كان  )اإم.اآي5(  الريطاين  الداخلية  املخابرات 
املراقبة، ومن غري  ي�صعه حتت  لكنه مل  كمت�صدد حمتمل،  عبيدي 
يف  داخلي  حتقيق  اإجيييراء  ال�صلطات  توؤكد  اأن  بعيد  حد  اإىل  امليياألييوف 
حدوث ق�صور حمتمل يف عمل اجلهاز االأمني. وكانت م�صادر �صرطة 
اأن االأمن يف لندن، التي  اأنها تعتقد  اأبلغت عقب الهجوم  مان�ص�صرت 
250 كلم اإىل اجلنوب، ياأتي على راأ�س االأولويات يف  تقع على بعد 
حني اأدى خف�س امليزانية يف مدن اأخرى اإىل تقلي�س عدد العاملني 

يف ال�صرطة واحلد من فر�س الوظائف.

من  اإن  الثالثاء،  ام�س  فرن�صا  يف  للراأي  ا�صتطالع  نتيجة  اأو�صحت 
املتوقع فوز حزب الرئي�س اإميانويل ماكرون باأكر عدد من االأ�صوات 
ما  يونيو،  يف  املييقييررة  الرملانية  االنتخابات  ميين  االأوىل  اجلييوليية  يف 
اأُجريا  �صابقان  ا�صتطالعان  اأظهرها  التي  املماثلة  االجتاهات  يوؤكد 
هيييذا االأ�ييصييبييوع. واأ�يييصيييار ا�ييصييتييطييالع اأجييرتييه اإبيي�ييصييو�ييس �ييصييوبييرا �صترييا 
ماكرون  اأن حزب  الفرن�صية،  واالإذاعيية  الفرن�صي  التلفزيون  ل�صالح 
و�صريكه  االأميييام  اإىل  اجلمهورية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على  امل�صتجد 
االأ�صوات  ميين   29.5% على  �صيح�صالن  الدميقراطيني  حييركيية 
ح�صول  يتوقع  كما  الرملانية.  االنتخابات  ميين  االأوىل  اجلييوليية  يف 
الدميقراطيني  احتيياد  حييزب  و�صريكه  املحافظ  اجلمهوريني  حييزب 
وامل�صتقلني على %22 من االأ�صوات، يف حني �صيحل حزب اجلبهة 
من   18% بن�صبة  الثالثة  املرتبة  يف  املتطرف  اليميني  الوطنية 
االأ�صوات. واأظهر اال�صتطالع امل�صهد االنتخابي عينه الذي اأو�صحه 
ا�صتطالعان اآخران للراأي اأُجريا هذا االأ�صبوع، واأظهر اأي�صاً اأن حزب 
على  �صتجري  التي  الرملانية  االنتخابات  نتائج  �صيت�صدر  ماكرون 

جولتني يف 11 و18 يونيو.

على  العثور  بعد  الو�صول  قاعة  ل�صبونة  مطار  يف  ال�صلطات  اأخلت 
متحدث  عن  الرتغالية  االنباء  وكالة  نقلت  كما  مهجورة،  حقيبة 
با�صم املطار. وقال املتحدث روي اوليفيريا انه فور ر�صد هذه احلقيبة 
قرابة ال�صاعة العا�صرة م�صاء )21،00 ت غ( قررت ال�صلطات اخالء 
االآلية  “هذه هي  امني حولها. وا�صاف  الركاب وفر�س طوق  قاعة 
املتبعة عادة عندما يتم ر�صد حقيبة مرتوكة«. وبعدها توىل فريق 
من وحدة ازالة االلغام يف ال�صرطة الرتغالية تدمري احلقيبة عن 
منت�صف  وقرابة   .23،30 ال�صاعة  قرابة  وذلييك  تفجريها،  طريق 

الليل عادت احلركة يف املطار اىل طبيعتها.

�صرح ع�صو جمل�س ال�صيوخ االأمريكي اجلمهوري جون ماكني يف �صيدين 
تنظيم  من  اأكيير  تهديدا  ي�صكل  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  ان 
الرئي�س  بيياأن  العامل، مقرا من جهة اخييرى  اأميين  داع�س االإرهييابييي على 
دونالد ترامب يثري توتره. وراأى ال�صناتور اجلمهوري الذي يعتر من 
اأبرز منتقدي ترامب داخل حزبه ان تدخل رو�صيا املفرت�س يف انتخابات 
الذي  ماكني  وقييال  الدميوقراطية.   على  خطرا  ي�صكل  اأرا�صيها  خييارج 
يجري زيارة اىل ا�صرتاليا لالإذاعة اال�صرتالية )ايه بي �صي( اعتقد انه 

بوتني اأول التهديدات واأكرها، ويتقدم على تنظيم داع�س االإرهابي.

عو��شم

لندن

ل�شبونة

�شيدين

باري�س

تورط وزير الداخلية 
الإ�صرائيلي يف ف�صائح مالية 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

الهاف  الف�صاد  مكافحة  وحييدة  حمققو  اأجييراهييا  التي  التحقيقات،  انتهت 
اأرييه  الداخلية،  وزييير  مع  االإ�صرائيلي  االحييتييالل  ل�صرطة  التابعة   433
�صاعة   11 �صا�س احلييريييدي، ف�صال عن زوجييتييه، بعد  درعييي، رئي�س حييزب 
كاملة، لت�صبح بذلك واحدة من اأطول التحقيقات التي جترى مع م�صوؤول 
اإ�صرائيلي واأكرها تعقيدا، و�صط حديث عن وجود دالئل دامغة على تورطه 

يف ف�صائح مالية رمبا تقود الإدانته واإحالته للمحاكمة.
و�صلطت غالبية و�صائل االإعالم االإ�صرائيلية ال�صوء على ملف التحقيقات 
مع درعييي، ال �صيما واأن احلديث يجري عن م�صوؤول كان ق�صى عامني يف 
�صمن  ذاتيييه،  املن�صب  ليتوىل  يعود  اأن  قبل  الر�صوة  تلقي  بتهمة  ال�صجن 
حيث  راأ�ييصييه،  على  يقف  وميين  الليكود  حييزب  وبييني  بينه  �صيا�صية  مييواءميية 
اأعاده رئي�س الييوزراء بنيامني نتنياهو لهذا املن�صب بعد اأن كان تركه قبل 
عقد بف�صيحة مماثلة. واأكدت و�صائل اإعالم اأن مدة التحقيقات مع درعي 
وزوجته يافا، جتاوزت 11 �صاعة، واأن التحقيقات كانت تتعلق ب�صبهات حول 
تورطه يف ق�صايا غ�صيل اأموال وغ�س واحتيال وخيانة االأمانة، ف�صال عن 
تقدمي بيانات كاذبة ل�صلطة مكافحة التهرب ال�صريبي وجرائم اأخرى ذات 
�صلة باجلهة نف�صها، فيما اأ�صارت التحقيقات اإىل اأنه تعاون ب�صكل كامل مع 

املحققني واأجاب عن جميع االأ�صئلة التي وجهت اإليه.
ال�صرطة االإ�صرائيلية  وبداأت التحقيقات يف �صاعات ال�صباح بالتعاون  بني 
و�صلطة مكافحة التهرب ال�صريبي و�صلطة مكافحة غ�صيل االأموال التابعة 

لوزارة العدل.

حني ينت�سر الواقع على اخليال:

»بيت من ورق«.. ترامب يخيف كتاب امل�صل�صات...!
هل خلقت امل�سل�سالت التلفزيونية التي تناولت البيت الأبي�ض ترامب؟

�صحف اإ�صرائيلية: تركيا تو�صع نفوذها يف القد�ض .. غ�صب اإ�صرائيلي من التفاق مع الأ�صرى الفل�صطينيني

•• �لفجر - خرية �ل�شيباين  
    ذعر يف اال�صتوديوهات! عندما 
اكييتيي�ييصييف الييييعييييامل بيييا�يييصيييتيييغيييراب، يف 
الثامن من نوفمر، ا�صم الرئي�س 
�صارع  املييتييحييدة،  لييلييواليييات   45 اليييي 
كتاب امل�صل�صالت املخ�ص�صة للبيت 
ن�صو�صها.  تييغيييييري  اإىل  االأبييييي�ييس 
حتى  للبع�س،  بالن�صبة  ذلك  وبييداأ 

قبل انتخاب ترامب. 
    ديفيد مييانييدل، املنتج املييوؤلييف لي 
التي  ال�صل�صلة  الرئي�س”،  “نائب 
لوي�س  جييوليييييا  بييبييطييولييتييهييا  تيييقيييوم 
درييييييفيييييو�يييييس، كييييييان عيييليييييييهيييا حيييذف 
يتمحور  جييييدا  ميي�ييصييحييك  ميي�ييصييهييد 
ا�صتخدمها  نيييابييييييية  كييلييميية  حيييييول 
ترامب  تييي�يييصيييرييييحيييات   - تييييرامييييب 
اخليييام مييرت ميين هيينيياك ... امييا يف 
نهاية  �صعت  فقد  “الف�صيحة”، 

مثل  م�صرحية  �صخ�صية  بيياإمييكييان 
لدى  طبيعية  تييظييهيير  ان  تيييراميييب 
�صنوات  منذ  راأى  اليييذي  اجلمهور 
الييتييلييفييزيييون - لي�س  �ييصييا�ييصيية  عييلييى 
للرئا�صة،  البطولية  الن�صخ  فقط 
املنحرفة  او�ييصييافييهييا  اييي�ييصييا  وامنييييا 
بيت من  كما يف  لل�صخط  واملييثييرية 

ورق، وبعبارة اأخرى:
    ثقافة الرتفيه االمريكية، من 
خالل طريقتها يف و�صف الرئا�صة 
ور�يييصيييميييهيييا، تيييعيييميييل عيييليييى اإ�يييصيييفييياء 
ترامب  دونييييالييييد  عييلييى  اليي�ييصييرعييييية 
الأعلى  مييي�يييصيييداقييييييية  ذا  كيييمييير�يييصيييح 

من�صب يف البالد .
   هيييل هيييذا عييتيياب ميييفيييرط؟ رمبا، 

ولكن لعبة املرايا مبهرة.

عن لونوفال اوب�سرفاتور 
الفرن�سية

قال  عباقرة”،  وكيياأنيينييا  نييبييدو  االآن 
ديييفيييييد مييانييدل. واكييتيي�ييصييف مبدعو 
نيي�ييصييف فرحني،  اليي�ييصييليي�ييصييليية،  هييييذه 
املتحدث  ان  ميييرعيييوبيييني،  ونيي�ييصييف 
با�صم البيت االأبي�س �صني �صباي�صر 
اأكييير �يييصيييذوذا ميين بييطييلييهييم، مايك 
مات  به  ي�صطلع  الييذي  مكلينتوك 

وال�س!
    لقد بداأ عملنا كهجاء �صيا�صي.. 
يدعو  وثائقي  وكاأنه  يبدو  واليوم، 

للتفكري.
   مييييع ميييثيييل هيييييذا اليييرئييييييي�يييس، اين 
اليييهيييزيل، واين  يييتييوقييف اخليييييييايل 
يبداأ املاأ�صاوي احلقيقي؟ لقد بلغت 
بع�س حلقات رئا�صة ترامب درجة 
مكتب  رئي�س  اإقيياليية   - اخليال  من 
الييتييحييقيييييقييات الييييفييييدرايل ميييوؤخيييرا 
�صيجدون  هييوليييييوود  كييتيياب  كيييان   -
ابتكارها. ويف موا�صيع  �صعوبة يف 

اأن  اجلييمييهييور  افييهييام  اىل  امل�صل�صل 
الرو�س يحاولون اإ�صعاف الواليات 
االنتخابات  على  بالتاأثري  املتحدة 
األقي بهذا  الرئا�صية االمريكية... 

يف �صّلة املهمالت!
   امل�صكلة: مت االنتهاء من معظم 
املو�صم احلايل قبل نتيجة  حلقات 
املا�صي  املييو�ييصييم  يف  االنيييتيييخيييابيييات. 
�صخ�صيات  الييرئييييي�ييس،  نيييائيييب  مييين 
جورجيا  جييمييهييورييية  مييين  مييريييبيية 
الرئي�صة  مكتبة  بييتييمييويييل  تييتييعييّهييد 
ال�صابقة �صيلينا ماير جوليا لوي�س 
دريفو�س، التي جاءت ملراقبة مدى 
تركتهم  اإذا  انييتييخييابيياتييهييم،  نييزاهيية 
يبدو  “كان  بييتييزويييرهييا.  يييقييومييون 
لنا انه االمر االأكيير ب�صاعة الذي 
اأمر  يييتيي�ييصييوره،  اأن  لييلييمييرء  ميييكيين 
غري  رهيييييبيية،  ميياييير  �صيلينا  يجعل 
كوميدي.  و�صع  يف  ناأمله  كنا  اننا 

امل�صل�صالت  فيياإن  املقابل،  اأخييرى يف 
تبقى متقدمة خطوة.

     يف احلياة الواقعية، تقّر الفقرة 
اخلام�س  التعديل  ميين  الغام�صة 
الق�صم  الد�صتور،  ميين  والع�صرون 
الرئي�س  ا�صتبدال  اإمكانية  الرابع، 
بنائب الرئي�س عند عجز الرئي�س 
عيييليييى اليييقيييييييام بيي�ييصييلييطييات واعيييبييياء 
املن�صب. وحتى ان كان هذا القانون 
يثري خميال مناه�صي ترامب، فانه 
�صحية  الأ�ييصييبيياب  اال  ُي�صتخدم  مل 
ولفرتة  الرئي�س،  قولون  نييوع  من 
�صيا�صية.  الأ�صباب  ولي�س  ق�صرية، 
ولكن مع امل�صل�صالت التلفزيونية، 
فان التعديل اخلام�س والع�صرون، 
يطرح  امليييييييليييودرامييييييية  نيي�ييصييخييتييه  يف 
�صاعة  و24  االأبييييييي�يييس،  الييبيييييت  يف 
اأو اي�صا يف  كرونو يف عديد املييرات 

الف�صيحة...

    لييقييد اأ�ييصييبييح ميياألييوفييا الييقييول اإن 
الواقع  تييلييفييزيييون  تييرامييب، رئييييي�ييس 
هذا، يتجاوز اخليال. ولكن �صوؤاال 
اآخييير اأكييير اأهييمييييية ُيييطييرح: مييا اإذا 
التلفزيونية  امليي�ييصييليي�ييصييالت  كيييانيييت 
التي  هي  االأبي�س  للبيت  املكر�صة 

خلقت ترامب؟ 
قدمها  اليييفييير�يييصييييييية  هييييي  هيييييذه     
برملاين  م�صاعد  وهو  ولييب،  برو�س 
لقناة  تعليق  يف  �صابق،  دميقراطي 
اأي ب�س �صي. فح�صب رايه، �صل�صلة 
يف البيت االأبي�س بددت االوهام يف 
البداية، وازالت ا�صطورة الرئا�صة، 
ووّلد  باحرتام.  معها  التعامل  مع 
النجاح الكبري لل�صل�صلة جمموعة 
مرور  مييع  اأ�صبحت  احلييلييقييات  ميين 
الوقت، اأكر �صخرية، وخلقت الفة 
بني االأمريكيني و�صفات الرئا�صة.

     يف نهاية املطاف، كتب ولب، كان 

امل�صجد  يف  واليي�ييصييهييري  املييعييروف  االأردين  الييييدور  اإن  ال�صحيفة  وقييالييت 
االأق�صى بداأ يتعر�س خلطر وا�صح ل�صالح النظام الرتكي، م�صيفة اأن 
نظام الرئي�س رجب طيب اأردوغان يدفع ماليني الدوالرات جلمعيات 
يف مدينة القد�س، منها جمعيات تنظم ن�صاطات داخل امل�صجد االأق�صى، 

االأمر الذي �صيجعل هذه اجلمعيات تدين بالوالء لرتكيا.
اىل ذلك، اأعربت دوائر اإ�صرائيلية عن غ�صبها ال�صديد من التفاهم مع 
االأ�صرى، بينما يواجه حزب البيت اليهودي اأزمة نتيجة ل�صلوك ع�صوه 

ني�صان �صلمون�صكي املتهم بالتحر�س. 
ووفقاً ل�صحف ا�صرائيلية تتوا�صل تداعيات التحقيق مع وزير الداخلية 
مع  اليير�ييصيياوي  وتلقي  االأمييانيية  بخيانة  املتهم  درعيييي،  اآريييية  اال�صرائيلي 

زوجته، يف ف�صيحة �صتوؤثر بالتاأكيد على م�صتقبل حزب �صا�س.
اجلندي  عائلة  اأن  اليوم”  “اإ�صرائيل  �صحيفة  ك�صفت  التفا�صيل،  ويف 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

اآخرين  العييبييني  ح�صاب  على  االإقليمي  نفوذها  تر�صيخ  تركيا  حتييياول 
الييدوالت جلمعيات يف مدينة  الترع مباليني  تو�صيع  املنطقة عر  يف 
الالجئني  اأزميية  لها  تقرير  يف  هارت�س  �صحيفة  اأثيييارت  بينما  القد�س، 

الفل�صطينيني يف اليونان. 
ووفقاً ل�صحف ا�صرائيلية �صادرة ام�س الثالثاء، وجهت جهات �صيا�صية 
اإ�صرائيلية انتقادات حادة لالأجهزة االأمنية وحلكومة بنيامني نتانياهو 
العربية  واململكة  املتحدة  الييواليييات  بييني  االأ�صلحة  �صفقة  توقع  لعدم 

ال�صعودية، والتي �صتوفر للملكة التفوق االإقليمي.
بني  “تناف�س  باأنه  و�صفته  ما  لها  تقرير  يف  معاريف  �صحيفة  ر�صدت 

تركيا واالأردن” على املواقع االأثرية يف القد�س. 

�صديد  انتقاداً  وجهت  غييزة  قطاع  يف  املفقود  جولدن  هييدار  االإ�صرائيلي 
الييلييهييجيية �ييصييد الييتييفيياهييمييات الييتييي تييو�ييصييلييت لييهييا احلييكييوميية مييع االأ�صرى 

الفل�صطينيني امل�صربني عن الطعام. 
ونقلت ال�صحيفة عن الروف�صور �صمحا غولدن، والد اجلندي هدار، اأن 
احلكومة بقيادة بنيامني نتانياهو خ�صعت مّرة اأخرى لالأ�صرى الذين 
يحتجزون جنود اجلي�س يف غزة �صواء اأبنه هدار غولدن اأو زميله �صاوؤول 

اأرون منذ عام 2014.
التفاهم  وعييدم  لييالأ�ييصييرى،  وبييحييزم  الت�صدي  ب�صرورة  غييولييدن  وطييالييب 
التي  االجتماعات  ال�صديد من  ا�صتياءه  عن  التفاو�س معهم، معرباً  اأو 
عقدها االأ�صري مروان الرغوثي مع مندوبني من م�صلحة ال�صجون، 

والتي و�صفها بي”املذلة وغري املقبولة«. 
ت�صريحات وجهها  نفى يف  االإ�صرائيلي  الداخلي  االأميين  وزييير  اأن  يذكر 

لكرى ال�صحف االإ�صرائيلية، اإجراء اأية مفاو�صات مع االأ�صرى خالل 
اإ�صرابهم عن الطعام، وقال الوزير ويدعى جلعاد اأردان اأن كل ما ح�صل 
هو ا�صتماع ملطالب االأ�صرى وتنفيذ مطلب واحد لها ال يتعلق باإ�صرائيل، 

وهو زيارة االأهايل، وهو بند يتعلق بال�صليب االحمر.
واأ�صار اأردان اإىل اأن اإ�صرائيل �صاهمت يف اإجناح هذه النقطة جتنباً الأي 
مع  االإطييالق  على  تتفاو�س  مل  اأنها  اإال  الفل�صطينية،  باالأرا�صي  توتر 

االأ�صرى اأو ت�صتجيب ل�صروطهم.
حزب  ع�صو  �صلمون�صكي  ني�صان  النائب  الكني�صت  ع�صو  ق�صية  واإىل 
البيت اليهودي، والذي تقدمت �صده نحو 20 امراأة اإ�صرائيلية اتهامات 
بالتحر�س.  وقالت �صحيفة معاريف اإن الف�صيحة �صتلقي بظاللها على 
حزب البيت اليهودي الذي يقوده ع�صو الكني�صت ووزير التعليم نفتاىل 

بينيت.

ا�صرة م�صل�صل يف البيت االبي�س

هل �صنعت امل�صل�صالت ترامب؟

بيت من ورق ي�صفي ال�صرعية على ترامب

جوليا لوي�س دريفو�س.. يف نائب الرئي�س

يف طريقتها لو�سف الرئا�سة تعمل ثقافة الرتفيه 
المريكية على اإ�سفاء ال�سرعية على ترامب 

بلغت بع�ض حلقات رئا�سة ترامب درجة من اخليال 
كان كتاب هوليوود �سيجدون �سعوبة يف ابتكارها

بعد انتخابه �صارع الكتاب اإىل تغيري ن�صو�ض 
امل�صل�صات التي تتناول البيت الأبي�ض 

ال�صلطة الق�صائية تعمل �صورًيا دون تفعيل .. ما الذي يعيق العودة الفعلية للق�صاء يف عدن؟
•• عدن-وكاالت:

دون  �صورًيا  تعمل  عييدن،  املوؤقتة  اليمنية  العا�صمة  يف  الق�صائية  ال�صلطة  تييزال  ما 
املنتظرة  الق�صايا  ميين  الكثري  يف  للبّت  اإليها  املييا�ييّصيية  املجتمع  حيياجيية  رغييم  تفعيل، 
ا بعد اأن بداأت املدينة تتعافى، التي �صهدت  واملرتاكمة منذ اأكر من عامني، خ�صو�صً
واملقاومة  للمخلوع، علي �صالح،  واملوالني  االنقالبيني احلوثيني  حرًبا عنيفة بني 

اجلنوبية املدعومة من قوات التحالف العربي، خالل العام 2015.
اأن  بعد  الق�صاء يف عدن،  اأو�صاع  املا�صي،  ال�صهر  اأواخيير  اليمنية،  وناق�صت احلكومة 
اأ�صبحت املدينة مهياأة ب�صكل كامل لعودة ال�صلطة الق�صائية وحماكمها، ال�صتكمال 
تطبيع احلياة املدنية يف عدن.ووجهت احلكومة با�صتكمال جتهيز املجمع الق�صائي 
يف عدن، وتعهدت بتوفري االحتياجات كافة املتعلقة بعودة تفعيل الق�صاء، وا�صتئناف 
املنظورة. ولكن  الق�صايا  والبّت يف  الق�صائي  والنيابات ملمار�صة عملها  املحاكم  فتح 
احلايل،  الوقت  يف  يعمل  اإذ  املطلوبة،  بال�صورة  تكن  مل  العمل،  اإىل  الق�صاء  عييودة 

بوترية �صعيفة، مقارنة بحجم الق�صايا املتوقفة الأكر من عامني، وت�صجيل ق�صايا 
اأخرى جديدة، ب�صكل يومي تقريًبا، كما تقول املحامية والنا�صطة احلقوقية، هبة 
يزال  ال  عييدن،  يف  الق�صاء  اأن  نيوز،  الإرم  حديث  يف  العيدرو�س  العيدرو�س.وت�صيف 
وال�صجون  والنيابات  املحاكم  مباين  تاأهيل  عملية  بييطء  اإىل  ذلييك  ويعود  متعًرا، 
عدا  وطبيعية،  يومية  ب�صورة  يعمل  االبتدائي  الق�صاء  اأن  اإىل  م�صرية  الر�صمية.  
الق�صاء اال�صتئنايف الذي يعمل ليومني يف االأ�صبوع فقط، فيما الق�صاء اجلزائي ال 
يزال متعًرا عن العمل، اإىل حد التوقف التام، فال توجد ملفات جنائية حُتال اإىل 
املحاكم من قبل النيابات التي تبا�صر عملها يف اإدارة البحث اجلنائي، وفق اآلية عمل 
القا�صي  ا�صتئناف عدن،  رئي�س حمكمة  ويقول   . للنيابات يف كل مديرية  مبا�صرة  
اأن  ينبغي  الدولة، وهي من  “الق�صاء، هو م�صوؤولية  اإن  فهيم عبداهلل احل�صرمي، 
ر املباين، وجتّهز املوارد املالية، وهي من توفر االأمن، وال ي�صتطيع القا�صي يف  حت�صّ
ظل غياب هذه املنظومة اأن يعمل من دون بيئة اآمنة، الأن حماية القا�صي اأهم مهام 
3 ق�صاة يف هذه املدينة”. وي�صكو القا�صي فهيم، من  اأن مت اغتيال  الدولة، و�صبق 

3 مباٍن  تعهدت برتميم  التي  امل�صوؤولة،  وعود متكررة من قبل اجلهات احلكومية 
جزئية،  الأ�ييصييرار  تعر�صت  التي  االأخيييرى  املباين  وتاأهيل  احلييرب،  دمرتها  ق�صائية 
وُنهبت معداتها. ويقول يف حديث الإرم نيوز، “نحن نقدر ما مير به البلد يف الوقت 
ال�صلطة  الدولة من دون ق�صاء، دولة م�صطربة، ودولة فا�صلة، الأن  احلايل، ولكن 
الق�صائية هي اجلهة املعنية بف�س املنازعات، وف�س االختالفات بني �صلطات الدولة، 
�صيادتها  و�صياع  بالكامل،  والييدوليية  القانون  انييحييراف  يعني  ال�صلطة،  هييذه  وغياب 
وهيبتها”. وي�صري اإىل اأن من واجبهم الديني واالأخالقي كق�صاة، اأن يعملوا، قائاًل 
“نحن نعمل باحلّد االأدنى، على اأنقا�س حمكمة كانت موجودة، ومل يبق منها �صيء، 
رغم الوعود، لكن يبدو اأن املحاكم لي�صت من اأولويات الدولة”. ويف تلخي�صه الأبرز 
املعوقات التي حتول دون عودة الق�صاء ب�صكل فعلي، يقول القا�صي فهيم احل�صرمي، 
اإن املنظومة الق�صائية املتكاملة غائبة، “ويفرت�س اأن تكون هناك دوائر تعمل لرفع 
الق�صايا للق�صاة، حتى يتمكنوا من العمل ب�صورة متكاملة، الأن االأحكام ال تكون باّتة 

ونهائية، اإال بعد �صدور اأحكام املحكمة العليا، واملحكمة العليا ال وجود لها”.
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عربي ودويل

من  �ييصييليي�ييصييليية  اأن  اإىل  يييي�يييصيييار     
االإييييقيييافيييات يف �ييصييفييوف عيييدد من 
رجال االأعمال امل�صتبه يف تورطهم 
انطلقت  كييانييت  فيي�ييصيياد،  ق�صايا  يف 
يوم الثالثاء املا�صي، ومت و�صعهم 
حتييييت االقيييييامييييية اجليييييريييييية. كما 
كييانييت جليينيية امليي�ييصييادرة قييد اأعلنت 
اأمالك  م�صادرة  عن  جهتها،  من 
ثمانية رجال اأعمال ومهربني، مت 
اإيقافهم اأو و�صعهم حتت االقامة 
جرائم  ارتيييكييياب  بتهمة  اجلييرييية 

ف�صاد وامل�س من اأمن الدولة.
احلكومة  رئييييي�ييس  اأن  وييييذكييير     
موؤخرا  �ييصييرح  اليي�ييصيياهييد،  يييو�ييصييف 
بيياأنييه اخييتييار خييو�ييس مييعييركيية �صّد 
من  طالبا  النهاية،  حّتى  الف�صاد 
واحدا  �صفا  الييوقييوف  التون�صيني 
يف هذه املعركة، قائال “يف احلرب 
على الف�صاد لي�س هناك خيارات.. 
اإمييييا الييفيي�ييصيياد واإّميييييا اليييدولييية.. اإّما 

الف�صاد واإّما تون�س..«.
مثل  “اأنا  الييي�يييصييياهيييد  وتييييابييييع       
الدولة  التون�صيني اخرتت  جميع 
واخرتت تون�س، واطمئن اجلميع 
متحملة  احليييكيييومييية  اأّن  واأقيييييييول 
املعركة  و�صتخو�س  م�صوؤولياتها 

على الف�صاد اإىل النهاية«.

مبادرة ت�سريعية للنداء
    ومازال ملف الف�صاد هذا حمل 
ال�صاحة  وييي�ييصييغييل  وفيييييييرز،  جيييييدل 
حزب  ولعل  التون�صية.  ال�صيا�صية 
ان�صغاال  اأكيير  تون�س  نييداء  حركة 
طالت  ان  بيييعيييد  الييقيي�ييصييييية  بيييهيييذه 
كتلته  نيييييواب  بييعيي�ييس  االتيييهييياميييات 
اليييرمليييانييييييية بيي�ييصييبييب ميييا قيييييل عن 
عيييالقييية احليييييزب بيييامليييوقيييوف رجل 

االعمال �صفيق جراية.
    ويف هييذا ال�صياق، نييّددت الكتلة 
مبا  تون�س  نييداء  حلركة  النيابية 
لت�صويه  م�صبوهة  حملة  اأ�صمته 
عدد من نواب احلركة من خالل 

توظيف االإيقافات االأخرية.
اأنها     واأعلنت الكتلة يف بيان لها 
كل  لك�صف  �صرتفع ق�صايا عدلية 
مييين تييييورط يف هيييذه احلييمييليية من 

خمّططني ومنّفذين.
    وقّررت تقدمي مبادرة ت�صريعية 
الف�صاد  مكافحة  تخ�س  متكاملة 
مناحي  كييافيية  �صمن  وال�صفافية 
الف�صاءين  لت�صمل  العام  الف�صاء 
ال�صيا�صي واملدين واآليات التمويل 

والت�صرف.
“التزامها بدعم  بييياأن  وذّكييييرت      
ملكافحة  اليييرامييييييية  اجلييييهييييود  كييييل 
مت�ّصكها  اإطيييار  يف  ييينييدرج  الف�صاد 
باالأ�ص�س التي قامت عليها وثيقة 
قرطاج وكامل املرجعية ال�صيا�صية 
التي  الوطنية  الييوحييدة  حلكومة 
الباجي  الرئي�س  مبادرتها  اأطلق 
اليي�ييصييبيي�ييصييي وزكيييتيييهيييا حركة  قيييائيييد 
�صركائها  �ييصييحييبيية  تييونيي�ييس  نيييييداء 

ال�صيا�صيني الرئي�صيني«.
الرملانية  الكتلة     واعتر ع�صو 
منجي  تييييونيييي�ييييس  نيييييييييداء  حليييييركييييية 
احلرباوي اأم�س الثالثاء اأن اتهام 
عدد من نواب النداء بالتورط يف 
�صد  ممنهجة  حملة  هييو  الف�صاد 
لقانون  م�صاندته  ب�صبب  احلييزب 
قيييّرروا  اأّنييهييم  م�صيفا  امليي�ييصيياحليية، 
هذه  عن  امل�صوؤولني  كافة  متابعة 

االأخبار ق�صائيا.
    ونييفييى يف نييفيي�ييس اليي�ييصييييياق خر 
الجتماعهم،  نائبا   29 مقاطعة 

يف م�صلحة اأطراف اأخرى فا�صدة، 
م�صريا اإىل اأن هناك من هم على 
بيي�ييصييفيييييق جراية  وطيييييييدة  عيييالقييية 
القا�صي  لييدى  وفييق ما هو معلوم 
املوؤكد حاليا  واليييداين، وميين غري 
اإن كان �صيتم ايقافهم وحما�صبتهم 

اأم ال .
اأن هييذه العملية فيها      واعييتيير 
االنييتييقييائييييية ولذلك  مييين  الييكييثييري 
اإىل  احلكومة  االنقاذ  جبهة  تنبه 
امل�صي يف طريق خاطئ الن  عييدم 
الييذي تقبل هذه  ردة فعل ال�صعب 
تكون  اأن  بارتياح ميكن  اخلطوات 

قوية جدا م�صتقبال.

الرياحي والف�ساد ال�سيا�سي
ا�صتف�صار بخ�صو�س      وردا على 
احلديث عن اإمكانية تورط نواب 
يف جرائم ف�صاد، قال رئي�س حزب 
�صليم  احلييييير  اليييوطييينيييي  االحتييييييياد 
يف  نخو�س  اأن  ميكن  ال  الرياحي 
تداوله  يتم  ما  بناء على  اتهامات 
االجتماعي،  التوا�صل  مييواقييع  يف 
النواب  بع�س  حييديييث  اأن  معترا 
هو  باحل�صانة  التم�صك  عييدم  عن 
ما  اإذا  واأنييييه  ال�صعبوية،  خييانيية  يف 
ثبت تورط اأي نائب فاإن القانون 
�صريفع  والرملان  جمييراه  �صياأخذ 

عنه احل�صانة وفق تقديره.
اأهم  اأن هناك نقطة  اإىل  واأ�صار     
مبينا  ال�صيا�صي،  بالف�صاد  تتعلق 
اأنه ال جمال لوجود رجال اأعمال 
ومنظومة  �ييصيينييد  دون  فييا�ييصييدييين 

�صيا�صية حتميهم.
    وقال يف هذا ال�صدد كيف ميكن 
اأن يتورط يف  اأعمال عادي  لرجل 
جرائم كرى كخيانة اأمن الدولة 
�صيا�صيني  خلفه  اأن  املييوؤكييد  ومييين 
اأمامه  فتحوا  من  وهييم  يدعمونه 

االأبواب حتى تكون يده طليقة .
احلكومة  اليييريييياحيييي  وطييياليييب      
بيييياأن ييي�ييصييتييمييرا يف هذه  ورئييييي�ييصييهييا 
مييين م�صلحة   : قييائييال  الييعييمييلييييية، 
مقدمتهم  ويف  االأطيييييييراف  كيييافييية 
ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  رئي�س 
مكافحة  عييمييلييييية  يف  اال�يييصيييتيييميييرار 
ا�صتمرارها  عيييدم  يف  الأن  الييفيي�ييصيياد 
ليييوجيييود عملية  وا�ييصييحيية  اإ�ييييصييييارة 
انتقاء لبع�س اال�صخا�س وت�صفية 

ح�صابات �صيا�صية .
     يذكر اأن االأمييني العام حلركة 
تييونيي�ييس حم�صن ميييرزوق،  ميي�ييصييروع 
اأحيييد املييكييونييات االأ�ييصييا�ييصييييية جلبهة 
هذه  يف  حا�صرا  يكن  مل  االإنييقيياذ، 

الندوة ال�صحفية. 

م�صيفا اأن عدد النواب احلا�صرين 
كان يف حدود 44 نائبا ومن تغّيب 

كان الأ�صباب قاهرة.
نييداء تون�س  النائب عن     وكانت 
�صرين القوبنطيني قد �صرحت 
االجتماع  قيياطييعييوا  نييائييبييا   25 ان 
بع�س  “تنظيف  يرف�صون  النهم 
بعالقاتهم  تيييبيييجيييحيييوا  الييييينيييييواب 
مكافحة  حييمييليية  يف  مبيييوقيييوفيييني 
الف�صاد يف اإ�صارة اىل رجل االعمال 

�صفيق جراية.
    وكان املكلف بال�صوؤون ال�صيا�صية 
حلركة نداء تون�س برهان ب�صي�س 
تداوله  يتم  ما  رّدا على  قد �صرح 
نييوابييا عيين نداء  ميين قييوائييم ت�صّم 
متويالت  بتلقي  اتييهييمييوا  تييونيي�ييس 
ميين جييراييية، انييه ميين الييوا�ييصييح اأن 
خط  على  دخييلييت  اأطييييراف  هنالك 
احلكومة  اأطلقتها  الييتييي  احلملة 

كييكييل ي�صبح  امليينييظييوميية  مييواجييهيية 
املنظومة  الأن  انييتييقييائيييييا،  الييعييمييل 
التي  العنا�صر  ميين  اأكييير  ت�صمل 
هييي موجودة  والييتييي  اإيييقييافييهييا  مت 
يف  حييتييى  الييقيي�ييصيياء  ويف  االدارة  يف 

�صفوف ال�صيا�صيني.
من  الييييعييييديييييد  وا�ييييصييييتييييعيييير�ييييس      
املييوؤ�ييصييرات الييتييي اعييتيير اأنييهييا ترر 
تييخييوف جييبييهيية االنيييقييياذ مييين هذه 
العملية ومن بينها االعتماد على 
قانون ا�صتثنائي وهو الف�صل 50 
من قانون الطوارئ، وكذلك على 
املتعلق  الف�صاد  مييقيياوميية  ميير�ييصييوم 
 111 �صمل  والذي  بالطرابل�صية 
ا�صتثنائية  قوانني  وهييي  �صخ�صا، 
ككل  املنظومة  ل�صرب  تتوجه  ال 

ح�صب تقديره.
اأن تكون      ومل ي�صتبعد فر�صية 
هذه االإيقافات الأ�صخا�س حمددة 

النداء.
اأنييييه مت تييييداول خر     ييي�ييصييار اإىل 
نداء  كييتييليية  مييين  نيييوابيييا  اأن  ميييفييياده 
عيينييهييم احل�صانة  �ييصييرتفييع  تييونيي�ييس 
الف�صاد  يف عالقة بحملة حماربة 
تييي�يييصيييّنيييهيييا احلييييكييييوميييية منذ  الييييتييييي 
�صملت  والييتييي  املنق�صي  الييثييالثيياء 
عيييددا ميين رجيييال االأعيييميييال وكبار 

املهّربني.

الإنقاذ.. نعم ولكن..
ميييين جيييانيييبيييهيييا، جييييييددت جبهة      
االإنيييقييياذ والييتييقييدم اليييييتيياأكيييييد على 
اجلارية  للعملية  الداعم  موقفها 
واإيقاف  الف�صاد  مكافحة  اإطييار  يف 
الييييعييييديييييد مييييين رجييييييييال االأعيييييميييييال 
يف  م�صددة  الف�صاد،  يف  املتورطني 
االآن ذاته على �صرورة اأن تتم هذه 
واأال  موؤ�ص�صاتي  اإطييار  يف  العملية 

ت�صفية  بيييغييير�يييس  اليييفييي�يييصييياد  �يييصيييّد 
بطريقة  �يييصيييييييا�يييصييييييية  حييي�يييصيييابيييات 
هييابييطيية ومييكيي�ييصييوفيية، وفيييق قوله، 
بييهييدف ا�ييصييتييهييداف اليينييداء وكتلته 

الرملانية.
�صفيق  توقيف  ب�صي�س  وو�صف      
جراية “ بانه �صرك” وغوغائية، 
الف�صاد  مييكييافييحيية  بيييييان  مييي�يييصيييريا 
ون�صاندها،  نتبناها  ا�صرتاتيجية 
هي�صتريية  حملة  هييي  االن  لييكيين 
اليييغيييرف ل�صرب  بييعيي�ييس  حتييركييهييا 
نيييييداء تييونيي�ييس كييبييعيي�ييس االأحييييييزاب 
حملة  على  تزايد  التي  ال�صغرية 
“نريان  اليي�ييصيياهييد، ميينييهييم  يييو�ييصييف 
�صديقة “ الأ�صخا�س يروجون يف 
ايقافات  حول  املغر�صة  اال�صاعات 
وهييمييييية لييينيييواب مييين نييييداء تون�س 
اإطار حرب ت�صنها  وهذا يدخل يف 
�صد  ال�صيا�صية  االأطييييراف  بع�س 

ا�صتثنائية  اجييراءات  هي  امل�صادرة 
ووفق مر�صوم يعود ل�صنة 2011 
تييتيي�ييصييميين حق  تيييبيييعيييات وال  وليييهيييا 
“ ح�صب  الق�صاء  وتدخل  الدفاع 

تعبريه.
العزيز  �صدد عبد  ميين جهته،       
الت�صيريية  )اليييهيييييييئييية  املييييزوغييييي 
للنداء(، على اأن اجلبهة لي�س لها 
مت  بعينها  اأ�صماء  على  حتفظ  اأي 
مقاومة  حملة  اإطييييار  يف  اإيييقييافييهييا 
ندعم  “نحن  قييييائييييال  اليييفييي�يييصييياد 
احلييكييوميية يف هيييذه الييعييمييلييييية لكن 
على  �ييصييكييا  نعطيها  اأن  ميييكيين  ال 

بيا�س«.
العام  االأميييييييني  اأو�يييييصيييييح  حييييني  يف 
حممد  اال�ييييييصييييييرتاكييييييي  لييييلييييحييييزب 
يتوقف  عيينييدمييا  اأنيييييه  اليييكيييييييالين، 
�صد  احلييييمييييليييية  هيييييييذه  يف  االأميييييييييير 
تتم  وال  االأ�ييصييخييا�ييس  عند  الف�صاد 

لت�صفية  انييتييقييائييييية  عملية  تييكييون 
ح�صابات �صيا�صية.

    وقال ر�صا بلحاج ع�صو اجلبهة 
عن الهيئة الت�صيريية املن�صقة عن 
حييركيية نيييداء تييونيي�ييس، خيييالل ندوة 
�صحفية اإن “م�صاندة احلملة التي 
�صد  والييدوليية  احلكومة  بها  تقوم 
مينع  ال  املبداأ،  حيث  من  الف�صاد، 
تتم  اأن  �ييصييرورة  اإىل  التنبيه  ميين 
موؤ�ص�صاتي  اإطيييار  يف  احلملة  هييذه 
ويف اإطار منظومة متكاملة، ودون 
حملة  مو�صع  تكون  وال  انتقائية 
ت�صفية  فيها  يييكييون  اأو  اإعييالمييييية 

ح�صابات«.
    واأكيييد �ييصييرورة توفري �صمانات 
املتهمني، م�صريا  لكل  الدفاع  حق 
يتطلب  املييي�يييصيييادرة  مييلييف  اأن  اإىل 
ال�صلط  قييييبييييل  ميييييين  تيييو�يييصيييييييحيييا 
اإجراءات  واأن  “خا�صة  املخت�صة، 

الكتلة الرملانية للنداء تدافع عن �صرفها احلكومة تتوعد املتدخلني

نداء تون�ض: مبادرة ت�صريعية ملكافحة 
الف�صاد يف الف�صاءين ال�صيا�صي واملدين

الربملان: دعوة يو�صف ال�صاهد جلل�صة 
عامة حول حملة الإيقافات الأخرية

الرياحي يطالب مبحاربة الف�صاد ال�صيا�صي اي�صا جبهة االنقاذ ترف�س االنتقائية

جبهة الإنقاذ توؤكد دعمها حلملة مكافحة الف�ساد �سرط اأن تكون يف اإطار موؤ�س�ساتي ول تكون انتقائية

احلملة �سد الف�ساد يف تون�ض:

احلكومة حتذر من اأي تدخل.. والنداء يندد بت�صويه نوابه 
•• �لفجر- تون�س - خا�س

   اأكد م�سدر من رئا�سة احلكومة التون�سية, اأنه ل يوجد 
اأي  �سيا�سي, على حماية  اأو  اأي طرف حزبي  اتفاق مع 
اأو من الذين  �سخ�ض من الذين تعلقت بهم �سبهة ف�ساد 

اأّنه مّت  النا�سر, يف م�ستهّل جل�سة عامة اأم�ض الثالثاء, 
ودعوته  ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  برئي�ض  الت�سال 
حملة  ونتائج  تداعيات  يف  للنظر  عامة  جل�سة  اإىل 
اليقافات الأخرية التي �سملت عددا من رجال الأعمال 
اأّن مبادرة  وكبار املهّربني.     واأّكد رئي�ض الربملان على 

مت اإيقافهم موؤخرا, وذلك خالفا ملا يتم تداوله يف بع�ض 
الأو�ساط ال�سيا�سية.     واأ�ساف نف�ض امل�سدر, يف ت�سريح 
لوكالة تون�ض اإفريقيا لالأنباء, اأن اأي تدخل من اأي كان 
للتبعات  �ساحبه  �سيعر�ض  الأ�سخا�ض  هــوؤلء  لفائدة 
الق�سائية. من جهة اخرى, ك�سف رئي�ض الربملان, حممد 

رئي�ض احلكومة املتعلقة مبحاربة الف�ساد لقت تاأييدا 
وا�سعا واأبرزت الت�سامن الوطني وكان تاأثريها اإيجابيا 
يف  ثقتهم  ومن�سوب  تفاوؤلهم  يف  وزاد  التون�سيني  على 
الدولة واأجهزتها, داعيا احلكومة اإىل تكري�ض علوية 

القوانني والعمل على تلبية املطالب الوطنية.

هذا ما قاله �صفيق جراية 
بخ�صو�ض الّتهم املوّجهة اإليه

•• �لفجر - تون�س
التقت هيئة الدفاع عن رجل االأعمال املوقوف �صفيق جراية مبنوبها يف 
اإيقافه.  واأّكد في�صل اجلدالوي، اأحد حماميي جراية،  اأّول لقاء منذ 
اأم�س الثالثاء، اأن منوبه ب�صّحة جّيدة واأنه اأبلغهم اأنه بريء من الّتهم 
تقدميها  اإىل  تدينه  اإثباتات  بحوزته  من  كل  دعييا  واأنييه  اإليه  املن�صوبة 
للق�صاء . وجّدد اجلييدالوي مطالبة هيئة الدفاع عن جراية ال�صلطة 
عليه  لييالّطييالع  منه  ن�صخة  ميين  بتمكينها  بامللف  املتعهدة  الق�صائية 
باأنه مّت منعهم  املوّجهة اىل موّكلها، مذّكرا  التهم  والتاأكد من �صحة 
االأيام  املعطيات يف  ك�صف عديد  �صيتّم  اأّنييه  اإىل  واأ�ييصييار  امللف.  ن�صخ  من 
القليلة القادمة، واأ�صاف اإذا ثبت �صلوع موكلنا يف ما ُن�صب اإليه فاإّننا 

�صنوؤّدي واجبنا كمحامني فقط ، م�صّددا على ثقتهم يف الق�صاء.

احلكومة: ل يوجد اتفاق مع اأي طرف حزبي اأو 
�سيا�سي على حماية من تعلقت بهم �سبهة ف�ساد 

�سليم الرياحي: ل جمال لوجود رجال اأعمال 
فا�سدين دون �سند ومنظومة �سيا�سية حتميهم

�صفيق جراية يف اول تعليق
رئي�س الرملان يدعو ال�صاهد اىل جل�صة عامة
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بفوزين كبريين على ال�صتقال واأهلي دبي .. العني واهلي جدة اإىل ربع نهائي اأبطال اآ�صيا 
النهائي  ربييع  الييدور  ال�صعودي اىل  واأهييلييي جييدة  االإميياراتييي  تاأهل العني 
�صيفه  عييلييى  االأول  بييفييوز  الييقييدم،  كيييرة  يف  ا�ييصيييييا  ابييطييال  دوري  مل�صابقة 
دبي  اهلي  على م�صيفه  والثاين  العني،  6-1 يف  االإيييراين  اال�صتقالل 
3-1 يف دبييي يف اييياب ثمن النهائي. يف املييبيياراة االوىل على  االإميياراتييي 
باأف�صل  اال�صتقالل  ل�صيفه  الدين  العني  رد  زايد”،  بن  “هزاع  ملعب 

طريقة بعدما اكت�صحه 1-6.
و�صجل الرازيلي كايو فرنانديز وعمر عبد الرحمن والكوري اجلنوبي 
ر�صائي  وكاويه  العني،  اهييداف  ال�صمراين  نا�صر  وال�صعودي  ميونغ  يل 

هدف اال�صتقالل.
وكانت مباراة الذهاب انتهت ل�صالح اال�صتقالل -1�صفر، لكن العني رد 
بقوة يف االإياب م�صجال فوزه االكر يف تاريخ لقاءات الفريقني، واالول 

بعد ثالث انت�صارات متتالية للفريق االإيراين.

والتقى الفريقان يف البطولة �صت مرات حتى االن، ففاز الفريق االيراين 
يف اربع مباريات مقابل مرتني لالإماراتي. وجمعت املباراة االوىل بني 
الفريقني يف عام 1999 وفاز اال�صتقالل -1�صفر يف ابوظبي، قبل ان 
يثاأر العني يف 2003 بفوزه 3-1 يف طريقه الإحراز اللقب الوحيد يف 
�صجله، وفاز الفريق االيراين يف اخر ثالث مباريات، بينها مواجهتان 

يف ن�صخة 2013، قبل ان يفوز العني اليوم.
للمباراة،  االوىل  الدقيقة  منذ  بالفوز  الوا�صحة  العني  رغبة  وبييدت 
 81 ا�صتحواذه  ن�صبة  وبلغت  االول  ال�صوط  على  كامل  ب�صكل  و�صيطر 
%. وكانت املباراة عبارة عن مواجهة بني العبي العني وحار�س مرمى 
اال  اهيييداف،  �صتة  دخييول مرماه  رغييم  الييذي  اال�صتقالل مهدي رحمتي 
الرحمن  وبييداأ عمر عبد  املقابل الكر من كرة خطرة.  انه ت�صدى يف 
اخلطورة بت�صديدة قوية ابعدها رحمتي اىل ركنية، وتبادل حممد عبد 

الرحمن الكرات مع فرنانديز الذي �صدد كرة قوية ا�صابت يد رحمتي 
والقائم وخرجت اىل ركنية. وا�صطر اال�صتقالل الإجراء تبديل مبكر 
ا�صناري  جابر  ويحل  ليخرج  لالإ�صابة  ا�صماعيلي  فر�صاد  تعر�س  بعد 

بديال له.
وافتتح فرنانديز املهرجان بعد متريرة من يل ميونغ �صددها املهاجم 

الرازيلي على الطائر �صكنت �صباك رحمتي .
الثاين بعد متريرة طويلة من احمد  وا�صاف فرنانديز نف�صه الهدف 
برمان انفرد على اثرها ورفع الكرة من فوق رحمتي الذي خرج ملالقاته 

ثم �صدد يف املرمى اخلايل من حار�صه.
وظهر ال�صمراين بت�صديدة بعيدة رائعة ابعدها حار�س مرمى اال�صتقالل 
براعة اىل ركنية . وكاد العني ي�صيف الثالث مع بداية ال�صوط الثاين 

بعد متريرة من ال�صمراين اىل يل ميونغ �صددها وابعدها رحمتي .

لكن عمر عبد الرحمن �صرعان ما عو�س الفر�صة بعد كرة �صاقطة من 
ابعادها  يف  بادوفاين  ليوناردو  الرازيلي  املدافع  اخطاأ  حممد  �صقيقه 

لت�صل اىل عمر �صددها �صابحا يف ال�صباك.
وا�صاف يل ميونغ الذي كان يخو�س اخر مباراة له مع العني بعد ثالث 
�صنوات يف �صفوفه ب�صبب التحاقه باخلدمة الع�صكرية يف بالده، الهدف 
الرابع بعد متريرة من ال�صمراين �صددها الدويل الكوري اجلنوبي بقوة 

�صكنت �صباك اال�صتقالل.
ال�صباك  يف  بت�صديدة  انييهيياه  فييردي  مبجهود  الرحمن  عبد  عمر  وقييام 
لي�صجل اخلام�س ، وا�صاف ال�صمراين ال�صاد�س بعد متريرة متقنة من 
عمر عبد الرحمن . وقل�س ر�صائي الفارق لال�صتقالل عر ركلة حرة 
جانبية، لكن ذلك مل يكن كافيا لتجنيب فريقه اكر هزمية يف تاريخ 

لقاءات الفرق االماراتية وااليرانية.

كرم الفريقان يف احتفالية ح�سرها اأع�ساء جمل�ض الإدارة

اأحمد اآل ثاين ي�صيد باأبطال نادي  ال�صارقة 
الريا�صي يف التايكوندو والكاراتيه وباإجنازاتهم 

الييكييعييكيية احيييتيييفييياال بيييهيييذا االجنيييياز 
البييينييياء اال�ييييصييييرة الييي�يييصيييرقييياويييية يف 
ريييييا�ييييصيييية الييييكيييياراتيييييييييه ورييييا�يييصييية 
الييتييايييكييونييدو . مييين جييانييبييه تقدم 
املهند�س �صليمان الهاجري ع�صو 
ال�صارقة  نييييييادي  اإدارة  جمييليي�ييس 
الريا�صي الثقايف م�صرف االألعاب 
اآل  اأحمد  لل�صيخ  لل�صكر  الفردية 
كما  االدارة  جمل�س  رئي�س  ثيياين 
بالثناء  اليي�ييصييارقيية  ملجل�س  وتييقييدم 
الكبري  الييييدعييييم  عيييليييى  والييي�يييصيييكييير 
لييريييا�ييصيية االأليييعييياب الييفييردييية من 

كاراتيه وتايكوندو.

االدارة  بييجييهييود جمييليي�ييس  ميي�ييصيييييدا 
وباإدارة النادي ومبتابعة واإ�صراف 
على  الهاجري  �صليمان  املهند�س 
كافة االألعاب وما حققته االلعاب 
من م�صرية ناجحة طوال الفرتة 
م�صرفة  وبيييييياإجنييييييازات  امليييا�يييصييييييية 
لي�س فييقييط لييليينييادي بييل والإمييييارة 
االإماراتية  وللريا�صة  اليي�ييصييارقيية 
الكاراتيه  مقدرا اجنييازات فريقي 

والتايكوندو يف نهاية املو�صم  .
وقييييام اليي�ييصيييييخ اأحييمييد اآل ثييياين يف 
الالعبني  بتكرمي  احلييفييل  نهاية 
بتقطيع  فييرحييتييهييم  وميي�ييصيياركييتييهييم 

اأهدى املهند�س �صليمان الهاجري 
درع الكاراتيه والتايكوندو لل�صيخ 
اأحمد بن عبداهلل اآل ثاين رئي�س 
ال�صارقة  نييييييادي  اإدارة  جمييليي�ييس 
اليييرييييا�يييصيييي وقييييييدم تيييعيييرييييفيييا عن 
االإجنازات التي حققها الالعبون 
يف ختام املو�صم الريا�صي   . واأثنى 
ال�صيخ اأحمد بن عبداهلل اآل ثاين 
واجلهاز  الييالعييبييني  جييهييود  عييلييى 
للتايكوندو  واليييفييينيييي  االداري 
والكاراتيه والأ�صرة نادي ال�صارقة 
الييريييا�ييصييي  واأعييييرب عيين اعتزازه 
باأبطال النادي يف كافة الريا�صات 

للمو�صم 2016 2017- وذلك 
يف احتفالية خا�صة نظمها النادي 

م�صاء اأم�س مبقره.
حيييي�ييييصيييير احليييييفيييييل عييييبييييدالييييعييييزيييييز 
نيييائيييب رئييييي�ييس جمل�س  احليي�ييصييان 
اأمييييني  هيييييالل  وعييييييي�يييصيييى  االإدارة 
�صليمان  واملييهيينييد�ييس  الييعييام  اليي�ييصيير 
اإدارة  جمييليي�ييس  عيي�ييصييو  اليييهييياجيييري 
الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  نييادي 
م�صرف االألعاب الفردية واأع�صاء 
النادي  وميييديييير  االدارة  جمييليي�ييس 
والالعبني  والفنيني  واالدارييييني 
النادي. ويف بداية احلفل  وكوادر 

بح�صور اأع�صاء جمل�س اإدارة نادي 
كرم  الييثييقييايف  الريا�صي  ال�صارقة 
ال�صيخ اأحمد بن عبداهلل اآل ثاين 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة 
ال�صارقة  نييادي  ابييطييال  الريا�صي 
اأبطال  الكاراتيه  فريق  الريا�صي 
ال�صمو  �ييصيياحييب  وكييياأ�يييس  اليييييدوري 
الكاتا  لييلييكيياراتيييييه  الييدوليية  رئييييي�ييس 
فريق  وكرم   2017 –  2016
�صاحب  كاأ�س  اأبطال  التايكواندو 
حفظه   - الييدوليية  رئييييي�ييس  ال�صمو 
ال�صباب  و  النا�صئني  لفئة   - اهلل 
للتايكواندو  االأ�يييييصيييييود  احليييييييزام 

�سمن مهرجان نادي الظفرة الرم�ساين الثاين

املرفاأ بطًا لكرة ال�صالت ومدينة زايد ثانيًا
توج فريق املرفاأ بطاًل ملهرجان الظفرة الثاين لل�صاالت بعد فوزه 
يف املباراة النهائية على فريق مدينة زايد بهدفني لهدف وذلك من 
30 مايو  الثالثاء  الفريقني �صباح  الييذي جرى بني  اللقاء  خالل 
ب�صالة جممع بينونة مبدينة زايد مبنطقة الظفرة فيما حل فريق 

الظفرة حتت 18 �صنة ثالثاً وفريق غياثي رابعاً.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  املييزروعييي  �ييصييامل  ميين  كيياًل  التتويج  وح�صر 
من  مقدر  وعييدد  املنظمة  اللجنة  ع�صو  املييرر  ومر�صد  للمهرجان 
جمهور كرة ال�صاالت مبدينة زايد �صاركوا بحما�س كبري يف ت�صجيع 
بعد  النهائية  للمباراة  تاأهل  املرفاأ قد  امل�صاركة. وكان فريق  الفرق 
مباراة  يف  مقابل  دون  بهدفني  �صنة   18 حتييت  الظفرة  على  فييوزه 

مثرية قدم فيها فريق حتت 18 �صنة اأداءاً رائعاً اأكد به على جاهزيته 
لدوري ال�صباب لكرة ال�صاالت خالل املو�صم املقبل وبرز من خالل 
اللقاء اأكر من العب مب�صتوى مب�صر فيما تاأهل فريق مدينة زايد 
بعد تخطيه لفريق غياثي ب�صربات اجلزاء 1/3 بعد نهاية املباراة 
يف زمنها االأ�صلي بهدف لكل فريق. ويف مباراة حتديد املركز الثالث 
حل فريق الظفرة حتت 18 �صنة ثالثاً بعد فوزه على غياثي 1/3 
الفريقني  الذي �صجع  ال�صالة  بها جمهور  اإ�صتمتع  يف مباراة قوية 
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�س  املييزروعييي  �صامل  واأ�ييصيياد  بييحييرارة. 
بامل�صتوى املميز الذي ظهرت به الفرق امل�صاركة خا�صة فريق الظفرة 
حتت 18 �صنة والذي تبني عليه �صركة الظفرة لالألعاب الريا�صية 

اآمااًل كبرية يف دعم �صفوف الفريق االأول لكرة ال�صاالت بالنادي كما 
اأن الفريق يتدرب حالياً للم�صاركة يف دوري ال�صباب لكرة ال�صاالت 
خالل املو�صم القادم م�صيداً باملجهودات الكبرية التي تبذلها �صركة 
االألعاب الريا�صية يف بناء الفريق بتخطيط وعمل منظم. واأ�صاف 
رئي�س اللجنة املنظمة اأن مهرجان الظفرة الثاين �صيوا�صل فعالياته 
بنات واجلودو  واملبارزة  بفعاليات اجلوجيت�صو  املقبلة  االأيييام  خالل 
واألعاب القوى وال�صباحة والكرة الطائرة وكرة القدم مبدن منطقة 
الظفرة متمنياً اأن ي�صتمر املهرجان بنف�س االإثارة والتنظيم اجليد 
هذا  من  الظفرة  منطقة  �صباب  ي�صتفيد  حتى  االأن�صطة  جميع  يف 

املهرجان مثلما خططت له اللجنة املنظمة.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

اأفتتاح الدوره الرم�صانية االأوىل الإدارة  راأ�س اخليمة،   
املهام واحلرا�صات وذلك ب�صالة حممد بن �صعود بنادي 
خما�صيات  على  ت�صتمل  والتي  الريا�صي،  اخليمة  راأ�ييس 
امل�صي، واجليييري ولعبة  والييطييائييرة وريا�صة  الييقييدم،  كييرة 

البولينج والبلياردو وال�صغط.
بن  يو�صف  ركن  العقيد  �صعادة  االفتتاح  حفل  �صهد  كما 
اإدارة املهام اخلا�صة واملقدم را�صد املفتول  يعقوب مدير 
البطولة  هييذه  وتاأتي  وامل�صوؤولني.  ال�صباط  من  وعييدد 
اإدارة املهام اخلا�صة على ت�صجيع ودعم  اأطييار حر�س  يف 
اأجواء  يف  واالإلييتييقيياء  الريا�صة  ممار�صة  على  منت�صبيها 
رم�صانية، ولزيادة التاألف والتقارب وتوطيد العالقات 

االجتماعية.
وبداأت مرا�صم االفتتاح بتالوة عطرة من الذكر احلكيم، 
املنظمة هناأ  اللجنة  كلمة  املفتول  را�صد  املقدم  القى  ثم 

مبنا�صبة  واملقيمني  واملواطنني  احلكيمة  القيادة  فيها 
الكرمي  املبارك،  ورحب باحل�صور  �صهر رم�صان  حلول 

وبني اأهمية الريا�صة وممار�صتها ب�صكل دائم ومتوا�صل 
للحفاظ على ال�صحة و�صالمة البدن، موؤكداً اأن االإدارة 

ت�صجيع  على  وحتيير�ييس  للريا�صة  كييبييرية  اأهييمييييية  تييويل 
لييكييافيية امل�صاركني  عيينييا�ييصييرهييا عييلييى ممييار�ييصييتييهييا، ومتيينييى 
الريا�صي  الييتييجييمييع  اإخييييييراج  يف   وامليي�ييصيياهييميية  الييتييوفيييييق 
الرم�صاين بال�صورة الطيبة. بعد ذلك مت تقدمي عر�س 
تلفزيوين ي�صف  االأن�صطة واملهام واالأعمال التي تقوم 
بها اإدارة املهام اخلا�صة. ثم تال بعد ذلك تكرمي العميد 
غامن اأحمد غامن لفوزه بع�صوية االحتاد العربي لكرة 
القدم، وتكرمي الرائد �صعيد املا�س حل�صوله على ثاين 
العريف  تكرمي  مت  وكما  االأج�صام  كمال  لبطولة  اآ�صيا 
لكمال  العربية  البطولة  على  حل�صوله  الزعابي  طارق 
للقوة  اآ�صيا  ببطولة  لييفييوزه  الغي�س  وفي�صل  االأجيي�ييصييام 
جمعت  والتي  االأفتتاحية  املييبيياراة  انطلقت  ثم  البدنية 
فريقي حماية واأمان واأنتهت مل�صلحة فريق اأمان بت�صعة 
اأهيييييداف، مييقييابييل �صتة اأهيييييداف  و�ييصييهييدت امليييبييياراة اأجيييواء 
جميلة واأهداف غزيرة واأظهر العبي الفريقني مهارات 

عالية اأ�صتمتع بها احل�صور.

املهام واحلرا�صات يف افتتاح الدورة الرم�صانية براأ�ض اخليمة

بر�صلونة قد يقا�صي 
رئي�صه ال�صابق رو�صيل

اإذا  اأنييه  بارتوميو،  ماريا  االإ�صباين، جو�صيب  بر�صلونة  نييادي  رئي�س  اأكييد 
اإدانة �صلفه �صاندرو رو�صيل بارتكاب جرائم �صريبية لها تداعيات  متت 
�صلبية على النادي، فاإن النادي الكتالوين �صيتقدم ب�صكوى �صده، وذلك 

يف اإطار الق�صية املتهم فيها الرئي�س ال�صابق دفاعاً عن حقوقه.
كان  رو�صيل  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  الق�صية  انتهت  اإذا  بارتوميو:  وقييال 
يحقق ا�صتفادة من النادي، وهو اأمر ال اأتوقعه، �صنت�صرف مبوجب هذه 
النتيجة، و�صنكون طرفاً يف الق�صية من اأجل الدفاع عن حقوق النادي .

واأ�صاف بارتوميو قائاًل: اأريد اأن اأو�صح اأن بر�صلونة لي�س طرفاً يف هذه 
الق�صية املرفوعة �صد �صاندرو رو�صيل، لكن هذا يوؤثر على �صورة النادي 

الأنه يدعى الرئي�س ال�صباق للنادي .
اأن عمل مع  وتابع رئي�س بر�صلونة، الذي خلف رو�صيل يف من�صبه، بعد 
اإذا  اإدارتييه يف من�صب نائب الرئي�س لل�صوؤون الريا�صية، قائاًل:  جمل�س 
مت اإثبات اأي من االتهامات الييواردة يف هذه الق�صية ف�صيكون هذا اأمراً 
حمبطاً بالن�صبة يل ولزمالئي يف جمل�س االإدارة، الأن بر�صلونة ا�صتفاد 
من التعاقدات التي اأبرمها رو�صيل مع العبني مثل رونالدينيو وماركيز 

وبيليتي واإيدميل�صون ونيمار، باالإ�صافة اإىل التعاقد مع الرعاة .
يناير  يف  بر�صلونة  رئي�س  من�صب  ميين  ا�صتقال  الييذي  رو�صيل،  وفيير�ييس 
2014، نف�صه على اأخبار ال�صحف وو�صائل االإعالم يف اإ�صبانيا االأربعاء 
على  االإ�صبانية،  ال�صلطات  قبل  من  عليه  القب�س  األقي  عندما  املا�صي، 
قانونية  غييري  عييمييوالت  ميين  عليها  ح�صل  اأميييوال  بغ�صل  اتهامه  خلفية 

مقابل بيع حقوق البث التليفزيوين ملباريات املنتخب الرازيلي.
االحتياطي  ال�صجن  يف  لر�صلونة  ال�صابق  الرئي�س  و�صع  ذلييك،  وبعد 
ال�صركات  حول  االإ�صبانية  الوطنية  املحكمة  اأمييام  باأقواله  اإدالئييه  عقب 
غري  االأميييوال  غ�صل  اأجييل  من  بر�صلونة  رئا�صة  توليه  قبل  اأن�صاأها  التي 

ال�صرعية.
بر�صلونة  �صمعتي  بييني  الف�صل  على  اأ�ييصيير  الييذي  بارتوميو،  وا�صتطرد 
ورئي�صه ال�صابق، قائاًل: اأ�صعر باالأ�صف حيال هذا االأمر الأنه زميل �صابق، 

لكني اأ�صر اأنه اأمر �صخ�صي بالن�صبة له ولي�س له عالقة بالنادي . 
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وتنمية  الثقافة  وزييير  نهيان  اآل  مييبييارك  بيين  نهيان  ال�صيخ  معايل  اأكييد 
النجاح  اأن  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املعرفة 
املفتوحة،  الريا�صية  امل�صلحة  القوات  �صباط  نييادى  لبطولة  املتوا�صل 
ترجمة حقيقية ملا حتظى به الريا�صة والريا�صيني بالدولة من رعاية 
واهتمام، الفتا اىل ان قطاع الريا�صة يف االإمييارات مير باأزهى ع�صوره 

االآن بف�صل الدعم ال�صخي الذي توليه القيادة الر�صيدة.
الريا�صية  امل�صلحة  القوات  �صباط  نييادي  بطولة  اأن  اىل  معاليه  وا�صار 
جمل�س  قبل  ميين  متميزاً  دعييميياً  تكت�صب  والع�صرين  احلييادييية  املفتوحة 
اأبوظبي الريا�صي برئا�صة �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايييد  موؤ�ص�صة  اأميينيياء  جمل�س 
واالإن�صانية م�صيداً برعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

االإمارات، كما ا�صبح حدثا ريا�صيا �صنويا رائعا ينتظره الريا�صيون يف 
خمتلف االألعاب التي ي�صملها االأوملبياد للم�صاركة فيه الإبراز مهاراتهم 
واالحتكاك مع النخبة من جنوم العامل يف جميع الريا�صات الكت�صاب 
خرات جديدة ت�صهم يف االرتقاء مب�صتوياتهم مما يكون ذلك له املردود 

االإيجابي على العبينا يف خمتلف االألعاب وخا�صة الفردية.
كل  ت�صهده يف  الييذى  والتطور  البطولة  ا�صتمرار هذه  اأن  واكييد معاليه 
ا�صبحت  االن  ،دليل علي جناحها وهي  21عاماً  بلغ عمرها  عام حتي 
تاريخية ومرجعا ي�صتند عليه يف كثري من االحييداث واالجنييازات التي 

حتققت با�صم الدولة يف خمتلف االلعاب.
وقال معاليه : النجاح املتميز لالأوملبياد مل يقت�صر على م�صاركة اأبنائنا 
، وهو ما  اإقليمية وعاملية  اآفيياق  اإىل  الالعبني بل جتيياوز حييدود الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة لهذا االأوملبياد ويعد �صرفاً 
و�صمانة  امل�صلحة  الييقييوات  �صباط  لنادي  الرم�صاين  لالأوملبياد  رفيعاً 

للنجاح.
هذا  من  عييام  ب�صكل  ا�صتفادت  االميييارات  ريا�صة  اأن  على  معاليه  و�صدد 
املنتخبات  يف  لالعبينا  جيييييدة  فر�صة  يعد  واليييذي  ال�صنوي  االأوملييبييييياد 
الوطنية على م�صتوى خمتلف االلعاب اجلماعية والفردية واالحتكاك 
مع نخبة الالعبني االأجانب اللذين ي�صاركون يف البطولة، مما ي�صهم 
لريا�صة  جييديييدة  اإجنيييييازات  لتحقيق  مب�صتوياتهم  االرتيييقييياء  يف  ذليييك 
االمارات، كما اأن هذا االأوملبياد يعد منجما الكت�صاف الالعبني املواطنني 

للمنتخبات الوطنية املختلفة.
لدولة  ح�صارية  واجهة  ميثل  بييات  ال�صباط  اوملبياد  اأن  معاليه  وقييال 

االأمر  امل�صاركة  على  املختلفة  الييدول  العديد من العبي  يوؤكده حر�س 
التي جتمعنا مع  الدولية  الريا�صية  املنا�صبات  باأنف�صنا يف  مل�صناه  الذي 
الدولية  م�صاركاتنا  الدول خالل  العديد من  الدوليني يف  الريا�صيني 
اخلارجية. واأ�صاف: اعتقد ان اوملبياد ال�صباط اتاح الفر�صة لريا�صات 
ن�صاهد مثل هذا  ان  وامتيينييى  ايييجييابييي،  �ييصيييء  وهيييذا  فييردييية لالحتكاك 
اأوملبياد  اإيييجييابيييييات  ميين  اييي�ييصييا  وهيييذه  املختلفة  مييالعييبيينييا  اجلييمييهييور يف 
ال�صباط يف دعم ريا�صة االمارات بت�صجيع وحتفيز اجلماهري حل�صور 

املباريات املختلفة.
واختتم معاليه م�صيداً بدور اللجنة العليا املنظمة لالأوملبياد الرم�صاين 
برئا�صة الفريق الركن م. حممد هالل �صرور الكعبي، متمنيا التوفيق 

والتقدم واالزدهار لريا�صة االمارات.

نهيان بن مبارك : اأوملبياد ال�صباط واجهة ح�صارية للدولة وقطاع الريا�صة مير باأزهى ع�صوره

�سكر حمدان بن حممد واأحمد بن حممد

جمل�ض دبي الريا�صي يتابع اجراءات الدمج وتقاير اللجان
مطر الطاير : تاأثري دورة ند ال�سبا الريا�سية م�ستمر طوال العام

انطاق بطولة مدير دفاع مدين اأبوظبي 
الرم�صانية  ال�صاد�صة لعام 2017

انطاق بطولة حممد بن حمد ال�صرقي 
الرم�صانية الأوىل للجوجيت�صو 2 يونيو 

حتت رعاية وبح�سور �سعيد بن طحنون

انطاقة مناف�صات بطولة العني الرم�صانية الليلة يف ن�صختها الثانية

االألعاب التي ت�صملها البطولة منذ 
البداية وحتي نهايتها يف ال�صاد�س 

ع�صر من �صهر يونيو . 
جتدر االإ�صارة اإىل اأن بطولة العني 
ن�صختها  يف  تيي�ييصييم  الييرميي�ييصييانييييية 
�صباعيات  هييي:  لعبة   16 الثانية 
كرة القدم - رجييال، �صباعيات كرة 
الطائرة  الييكييرة  – �صيدات،  الييقييدم 
– رجال، الكرة الطائرة – �صيدات، 
كييرة اليييييد – �ييصيييييدات، �صد احلبل، 
ال�صاحية رجال و�صيدات، البولينغ 
رجال و�صيدات، الدراجات الهوائية 
اجلوجيت�صو  و�ييييصيييييييييدات،  رجييييييال 
رجيييال و�ييصيييييدات، الييبييلييييياردو، ذوي 
“اأ�صحاب  اخلييا�ييصيية  االحييتييييياجييات 
و�صيدات  رجييال  الرماية  الهمم”، 
ال�صطرجن  التفاعلية،  القدم  ، كرة 

و�صباق الهجن.

جميع  �صكر  كما  مبكر.  وقييت  منذ 
وال�صيوف  الريا�صية  ال�صخ�صيات 
املنظمة  اللجنة  دعييوة  لبوا  الذين 
البطولة،  افييتييتيياح  حييفييل  حليي�ييصييور 
اجلماهريي  احلييي�يييصيييور  وامييييتييييدح 
م�صاهد  اأ�يييصيييفيييي  الييييييذي  اليييكيييبيييري 

متميزة  حلفل االفتتاح،
طحنون  بيين  �صعيد  ال�صيخ  ورحييب 
اآل نهيان بجميع الفرق امل�صاركة يف 
البطولة، وخ�صو�صا ال�صيوف من 
اإقامة  لهم  متمنيا  الييدوليية  خيييارج 
العربية  االإميييييارات  دولييية  يف  طيبة 
وجه  على  العني  ومدينة  املتحدة 
اخليي�ييصييو�ييس، واأعييييرب عيين متنياته  
يف   املتناف�صني  جلميع  بالتوفيق  
اجلميع  ي�صتمتع  واأن  الييبييطييوليية  
باأحداثها  ومناف�صاتها واأن ي�صاهد 
اجلمهور مناف�صات مثرية يف جميع 

طحنون اآل نهيان باجلهود الكبرية 
التي بذلها روؤو�صا واأع�صاء اللجان 
لبطولة  اال�ييصييتييعييداد  يف  املييخييتييلييفيية 
العام،  هييييذا  الييرميي�ييصييانييييية  اليييعيييني 
بييييييداأت ميينييذ فييييرتة طويلة  واليييتيييي 
�ييصييهييور، عقدوا  ليييعيييدة  وا�ييصييتييمييرت 
االجتماعات  ميين  العديد  خاللها 
التي  ال�صلبيات  ودرا�ييصيية  للتن�صيق 
ظييهييرت يف اليينيي�ييصييخيية املييا�ييصييييية من 
وتالفيها،  ملييعيياجلييتييهييا  الييبييطييوليية 
االإيجابيات  من  اال�صتفادة  بجانب 
تيييطيييوييييرهيييا، كما  والييييعييييمييييل عيييليييى 
وحر�صها  امل�صاركة  بييالييفييرق  اأ�ييصيياد 
للمناف�صة  الت�صجيل  على  الالفت 
للبطولة  املختلفة  االأليييعييياب  عييلييى 

بنادي العني، وتبداأ املباريات يومياً 
يف ال�صاعة العا�صرة م�صاًء  واأقيمت  
اأميي�ييس مييبيياراة واحيييدة جمعت  ليلة 
بني فريقي �صيفروليت  وا�صبرييا. 
�صبعة  البطولة  هييذه  يف  وتيي�ييصييارك 
فرق مت تق�صيمها اإىل جمموعتني 
فرق  ثييالثيية  االأوىل  �ييصييمييت  حيييييث 
ا�صبرييا   ، دايييييييييف  �ييييصييييكيييياي  هيييييي 
بييييينييمييا جمعت  و�ييصيييييفييورليييييتييبييييينييمييا 
نادي   ، الو�صل  الثانية  املجموعة 
واونلي  احلما�س  ال�صارقة،  فتيات 

فري�س دب�س. 
�صعيد بن طحنون: اأمتنى التوفيق 

للجميع والنجاح للبطولة
اأ�ييييصيييياد ميييعيييايل اليي�ييصيييييخ �ييصييعيييييد بن 

واجلالية  لييلييتيي�ييصيينيييييع  ا�ييييصييييرتاتييييا 
ثييم احليييزم واالحتيييياد من  امل�صرية 
يف  �صتقام  الييتييي  االأوىل  املجموعة 
دقيقة.  و45  الييعييا�ييصييرة  اليي�ييصيياعيية 
الثانية  املييجييمييوعيية  �ييصييعيييييد  وعييلييى 
 Fearless فريقا  الليلة  يلتقي 
ال�صاعة  يف  الييدار  و�صباب   Foot
الييعييا�ييصييرة ثيييم اجلييمييعييييية االأردنييييييية 
العا�صرة  ال�صاعة  يف  وتقام  ومزيد 

و45 دقيقة.
العليا  امليينييظييميية  الييلييجيينيية  وكيييانيييت 
قييد اأجييييرت يف نييفيي�ييس اليييييوم قرعة 
لل�صيدات  الييطييائييرة  الييكييرة  بطولة 
التي انطلقت مبارياتها ليلة اأم�س 
على ال�صالة املغلقة با�صتاد خليفة 

اأبييوظييبييي لييالإعييالم ونييعييميية ودرمي 
تيييييييم. كييمييا اأوقيييعيييت الييقييرعيية فرق 
Mega Talants ، بالتينيوم، 
املقام و�صقور مدريد  يف املجموعة 
اخلام�صة  املجموعة  اأمييا  الييرابييعيية. 
فقد �صمت اجلالية املغربية، فندق 
اليي�ييصييبيياب وهيلي  �ييصيييييزون،  �ييصيييييتييي 
ال�صاد�صة  املجموعة  جمعت  بينما 
للجامعات  الريا�صي  االحتاد  فرق 
بلو  وروييييال    Two 2 Four

واأبو�صلطان.
العا�صرة  يف  امليييبيييارييييات  وتيينييطييلييق 
طحنون  ا�ييصييتيياد  على  اليييييوم  م�صاء 
بن حممد بالقطارة الذي �صي�صهد 
بييني فريقي  لييقيياءات جتمع  اأربييعيية 

بييجييانييب عيير�ييس للفرقة  اليي�ييصييابييقيية 
ا�صتعرا�صية  ومييييبيييياراة  اليي�ييصييعييبييييية 

لريا�صة اجلوجيت�صو.
املنظمة  الييعييليييييا  الييلييجيينيية  وكيييانيييت 
لييلييبييطييوليية قيييد اأجيييييرت ييييوم االأحيييد 
القدم  كرة  بطولتي  قرعة  املا�صي 
�صيدات.  الييطييائييرة  واليييكيييرة  رجييييال 
مت  فريقاً   24 الييقييدم  كييرة  وت�صم 
توزيعها اإىل  �صت جمموعات حيث 
�صمت االأوىل فرق �صرتاتا للت�صنيع 
، احلزم، االحتاد واجلالية امل�صري، 
 Fearless اليييثيييانييييييية  و�يييصيييميييت 
Foot واجلمعية االأردنية ومزيد 
من  الثالثة  وتكون  اليييدار،  و�صباب 
و�صركة  ال�صوداين  املدفعجية  فرق 

•• �لعني - �لفجر

وبيييحييي�يييصيييور معايل  رعيييياييييية  حتييييت 
اليي�ييصيييييخ �ييصييعيييييد بيييين طيييحييينيييون اآل 
نهيان ي�صهد ملعب ا�صتاد طحنون 
ال�صاعة  بييالييقييطييارة يف  بيين حمييمييد 
انطالقة  اليييييييوم  ميي�ييصيياء  الييعييا�ييصييرة 
بيييطيييولييية اليييعيييني اليييرمييي�يييصيييانييييييية يف 
ن�صختها الثانية التي كان قد اأعلن 
عييين بييدايييتييهييا ر�ييصييمييييياً مييين خالل 
م�صاء  �صهده  الييذي  االفتتاح  حفل 
بنادي  زايييد  بن  �صتاد خليفة  اأم�س 
من  العديد  ت�صمن  والييذي  العني 
لليزر  عرو�س  بينها  من  الفقرات 
البطولة  مييين  بييالييفيييييدو  واأخييييييرى 

الييريييا�ييصيية وح�صور  ثييقييافيية ممييار�ييصيية 
وتعزيز  الييفييرق،  لت�صجيع  امليينييافيي�ييصييات 
اليييتيييالقيييي و اأوا�ييييصيييير الييي�يييصيييداقييية بني 
اجلييمييهييور والييريييا�ييصيييييني ميين خمتلف 
فئات املجتمع . ومت يف اجتماع جمل�س 
يتم  الييتييي  االجييييراءات  متابعة  االإدارة 
القيام بها حاليا لتنفيذ قرار �صاحب 
اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حمييمييد بيين را�ييصييد اآل 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس اليييدولييية رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
بدمج ناديي ال�صباب ودبي مع النادي 
االأهلي وت�صكيل ناد يحمل ا�صم “نادي 
االأهلي دبي”، وكذلك االإطالع  �صباب 
وتطوير  تييو�ييصييعيية  ميي�ييصييتييجييدات  عييلييى 
ملعب اأ�صتاد نادي  الن�صر . وا�صتعر�س 
تقارير  االجييتييميياع  يف  االإدارة  جمل�س 
اللجان الدائمة وهي: جلنة اال�صتثمار 
والريا�صة،  امليييراأة  جلنة  وامل�صروعات، 
جلييينييية اليييتيييطيييويييير اليييرييييا�يييصيييي، جلنة 
وكذلك  اال�ييصييرتاتيييييجييي،  الييتييخييطيييييط 
اخلا�صة  املييبييادرات  عمل  فييرق  تقارير 
على  االإدارة  جمل�س  اإطييلييع  باملجل�س. 
 12 للن�صخة  املنظمة  اللجنة  تقرير 
مييين ميييوؤمتييير دبيييي الييريييا�ييصييي اليييدويل 
�صعاره  اعتماد  املوؤمتر كما مت  وحمور 
كرة  يف  احليييدييييث  “اال�صتثمار  وهييييو 
حوله  �ييصييتييتييمييحييور  واليييييييذي  القدم” 
عيينيياوييين وحمييييياور اجلييليي�ييصييات وور�ييييس 
االجتماع  يف  ومت  امليييوؤمتييير.  يف  الييعييمييل 
اأي�صا االإطالع على  التقارير اخلا�صة 
عن البطوالت وامللتقيات الكرى التي 

�صيتم تنظيمها يف دبي.

الييييدورة العييبييني متميزين يف  قييدمييت 
كرة قدم ال�صاالت وكرة الطائرة كانوا 
�صاهمت  كما  العامليني،  لالعبني  نييدا 
الييبييادل تن�س  ريييا�ييصيية  الييييدورة يف ن�صر 
لها  وطيينييي  احتييياد  وتاأ�صي�س  احلييديييثيية 
بن  مكتوم  بيين  �صعيد  ال�صيخ  برئا�صة 

جمعة اآل مكتوم ..
 كما �صاهمت الدورة بتطوير ريا�صيينا 
الهوائية  اليييييدراجيييييات  و  اجلييييييري  يف 
بالكرا�صي  الييي�يييصيييلييية  كييييييرة  وريييييا�ييييصيييية 
املييتييحييركيية والييقييو�ييس واليي�ييصييهييم، واليوم 
تييطييوييير ريييا�ييصييات جديدة  تيي�ييصيياهييم يف 
التحدي  ميينييافيي�ييصييات  و  املييييبييييارزة  هيييي 
و  ال�صمعية،  االإعيياقيية  ذوي  قييدم  وكييرة 
بذلك توا�صل الدورة حتقيق اأهدافها 
ن�صر  يف  املجتمعية  وكذلك  الريا�صية 

اأمام  بينهم  فيما  للتناف�س  الريا�صات 
للريا�صة،  العا�صقة  اجلماهري  اآالف 
الدولة  لريا�صيي  الفر�صة  متنح  كما 
ل�صقل مهاراتهم وتطوير م�صتوياتهم 
اأف�صل  مييييع  اليييتييينيييافييي�يييس  خييييييالل  ميييين 
الالعبني يف الفرق ومن بينهم العبني 
دولية  بطوالت  نالوا  عاملي  طييراز  من 
عديدة يف ريا�صاتهم.  و قال الطاير : 
ت�صهد الدورة على مدار ثالثة اأ�صابيع 
يف كل عام اأقوى املناف�صات يف خمتلف 

الريا�صات..
 وييينييال الييفييائييزون جييوائييز كبرية زادت 
الدورة  تاأثري  لكن  التناف�س،  قوة  من 
على الريا�صة يف الدولة عموما ولي�س 
يف دبي وح�صب ميتد اإىل ما بعد نهاية 
اليييييييدورة وخيييييالل �ييصييهييور اليييعيييام حيث 

درهم.  6 ماليني  اأكيير من  جوائزها 
جييياء ذليييك خيييالل االجييتييميياع احليييادي 
عقد  الييذي  االإدارة  ملجل�س  والع�صرين 
االإثنني  يييييوم  املييجييليي�ييس ظييهيير  مييقيير  يف 
29 مايو برئا�صة �صعادة مطر الطاير 
املييجييليي�ييس. واأكيييييد �صعادة  نييائييب رئييييي�ييس 
ند  دورة  اأن  على  املجل�س  رئي�س  نائب 
ورعاية  دعييم  بف�صل  الريا�صية  ال�صبا 
بن  حييمييدان  ال�صيخ  �صمو  وتييوجيييييهييات 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي باتت 
االأهم  واملجتمعي  الييريييا�ييصييي  احليييدث 
لي�س خالل �صهر رم�صان املبارك فقط 
انطالقتها،  ميينييذ  الييعييام  واإمنييييا خيييالل 
الريا�صيني  حيث جتمع الدورة نخبة 
خمتلف  ميييييين  واليييييييفيييييييرق  االأفييييييييييييييييراد 

دبي  جمييليي�ييس  اإدارة  جمييليي�ييس  تيييقيييدم 
�صمو  اإىل  والعرفان  بال�صكر  الريا�صي 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
جمل�س  رئي�س  دبييي  عهد  ويل  مكتوم 
دبيييي الييريييا�ييصييي عييلييى رعييايييتييه ودعمه 
لييلييقييطيياع الييريييا�ييصييي عييمييومييا ولييييدورة 
التي  خ�صو�صا  الريا�صية  ال�صبا  نييد 
وباتت  �ييصييمييوه  بييتييوجيييييهييات  انييطييلييقييت 
�صهر  يف  االأهييييييم  اليييرييييا�يييصيييي  احليييييدث 
رم�صان املبارك بف�صل دعم وتوجيهات 
املناف�صات  وح�صوره  �صموه،  متابعة  و 
للم�صاركني،  تيي�ييصييجيييييعييه  و  �ييصييخيي�ييصيييييا 
افتتاح  حيييفيييل  �يييصيييميييوه  حييي�يييصييير  حيييييييث 
م�صاء  اليييدورة  ميين  اخلام�صة  الن�صخة 
28 اجلييياري يف �صالة ند  يييوم االأحيييد 
اأثنى على م�صاركة  و  الريا�صية  ال�صبا 
الييطييفييل ظيياهيير املييهييريي ميين اأ�صحاب 
على  و�صجعه  االفتتاح  حفل  يف  الهمم 
الريا�صي..   التدريب  طريق  موا�صلة 
كما التقى ب�صيوف الدورة. كما تقدم 
الريا�صي  دبييي  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
ال�صيخ  �صمو  اإىل  والييعييرفييان  بال�صكر 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد 
اآل  را�ييصييد  بيين  حممد  موؤ�ص�صة  رئي�س 
مكتوم للمعرفة رئي�س اللجنة االأوملبية 
الن�صخة  افيييتيييتييياحيييه  عيييليييى  اليييوطييينييييييية 
الريا�صية  الييييييييدورة  ميييين  اخليييامييي�يييصييية 
واملجتمعية التي ينظمها جمل�س دبي 
الريا�صي خالل الفرتة من 28 مايو 
وحتى 17 يونيو حتت �صعار “قدرات ال 
حدود لها”، والتي يت�صمن برناجمها 
مناف�صات يف 9 ريا�صات ويبلغ جمموع 

الدفاع  عييام  ملدير  الرم�صانية   البطولة  فعاليات  انطلقت  
تنظمها  التي   ، الف�صيل   ال�صهر  بداية  باأبوظبي مع  املييدين 
ال�صاد�س  لييلييعييام  بيياأبييوظييبييي،   امليييدين  لييلييدفيياع  الييعيياميية  االإدارة 
عييلييى اليييتيييوايل ، وتيي�ييصييمييل ميينييافيي�ييصييات كيييرة اليييقيييدم، واليييكيييرة  ، 
وحتدي عنا�صر الدفاع املدين االأول .  وي�صارك يف البطولة 
وبع�س  امليييدين  الييدفيياع  مييراكييز  فييرق ميثلون خمتلف    10
املوؤ�ص�صات احلكومية باالإ�صافة اإىل املعهد البرتويل يف اإمارة 
ح�صر  الريا�صية.  �صالته  يف   املناف�صات  تقام  اأبوظبي،حيث 
حفل افتتاح البطولة العقيد  حممد عبداجلليل االأن�صاري 
الدروبي  معاذ  والعقيد  باأبوظبي،  املييدين  الدفاع  عام  مدير 

ينظم احتاد االإمارات للجوجيت�صو ونادي الفجرية للفنون 
القتالية يف الثاين من �صهر يونيو القادم بطولة �صمو ال�صيخ 

حممد بن حمد ال�صرقي الرم�صانية االأوىل للجوجيت�صو .
وتقام مناف�صات البطولة التي تاأتي حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية ملدة يوم واحد 
اجلن�صني  ميين  العييبييني  مب�صاركة  بالفجرية  خليفة  بقاعة 
اأف�صل ابطال االمارات  اإ�صافة اإىل  من خمتلف دول العامل 

الدوليني �صمن مناف�صات البدلة ومن دون البدلة..
مت  حيث  للجوجيت�صو  االمييييارات  احتيياد  البطولة  وي�صرف   
اليير�ييصييمييي الحتاد  املييوقييع  عيير  ر�ييصييميييييا  الت�صجيل  بييياب  فييتييح 

اجلوجيت�صو .
االمارات  احتيياد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  البطران  يو�صف  واأكييد 
للجوجيت�صو وم�صوؤول �صوؤون االندية ان بطولة �صمو ال�صيخ 
للجوجيت�صو  االأوىل  الرم�صانية  ال�صرقي  حمد  بن  حممد 
تعتر من املحطات التناف�صية املميزة على م�صتوى الدولة 
الأهميتها ومكانتها بني باقي البطوالت التي تقام يف الدولة 
قبل  للجوجيت�صو  الدولية  الفجرية  بطولة  اإىل  م�صريا   .

االإدارات  ومييديييري  امل�صاندة  واخلييدمييات  امليييوارد  اإدارة  مدير 
وعدد من ال�صباط و�صف ال�صباط واالأفراد باالإدارة العامة 
لييلييدفيياع امليييدين بيياأبييوظييبييي. واأعيييييرب  االأنيي�ييصيياري عيين �صكره 
وتقديره لكل من اأ�صهم يف تنظيم البطولة ، موؤكداً اأهميتها  
يف تعزيز اأوا�صر التعاون والتاآخي واملحبة بني املتناف�صني، اإىل 
جانب �صقل مهارتهم البدنية  ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح، 
مثنياً على تعاون املوؤ�ص�صات وال�صركات الداعمة وجهودها يف 
القدم،  البطولة مبباريات لكرة  . وافتتحت  البطولة  اإجناح 
بني فريق  مراكز الدفاع املدين ) العا�صمة ( وفريق الدفاع 

املدين العني  ، التي انتهت بفوز فريق العا�صمة  3-7.

رفيع  وتنظيم  مميز  فني  ح�صور  ميين  وما�صهدته  عييامييني 
امليي�ييصييتييوى . وهيينيياأ الييبييطييران �صمو اليي�ييصيييييخ حمييمييد بيين حمد 
املبارك  ال�صرقي ويل عهد الفجرية مبنا�صبة �صهر رم�صان 
مثمنا دور احتاد االمارات للجوجيت�صو باإقامة البطولة يف 
اأو�صع بهدف  اأجل موا�صلة ن�صر اللعبة ب�صكل  الفجرية من 
تطويرها والوقوف على امل�صتويات الفنية التي و�صل اإليها 

الالعبون يف الدولة ب�صكل عام والفجرية ب�صكل خا�س.
نادي  رئي�س  نائب  الييزيييودي  حمدان  اأحمد  قييال  جانبه  من 
الفجرية للفنون القتالية ومديره التنفيذي : نحر�س على 
ال�صيخ  �صمو  راعيها  ومكانة  يتنا�صب  للبطولة  الئق  تنظيم 
الريا�صية  ال�صخ�صية  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 
اأف�صل  تطبيق  خييالل  ميين  وذليييك   ،2016 للعام  الوطنية 
اف�صل  ال�صتقطاب  اجلوجيت�صو  ريا�صة  يف  املتبعة  املعايري 
كافة  ناأمله من  ما  وهييذا  املناف�صات  للم�صاركة يف  الالعبني 
اأندية الدولة من تعاون الأجل حتقيق الروؤية التي و�صعتها 
الييقيييييادة اليير�ييصيييييدة لييلييو�ييصييول اإىل اليييرييييادة عيياملييييياً يف املجال 

الريا�صي والو�صول بريا�صة اجلوجيت�صو اإىل العاملية.

بطولة  ميين  ال�صابعة  اليييدورة  مناف�صات  االأول  اأميي�ييس  انطلقت 
“مكتوم بن را�صد الرم�صانية “ والتي تقام حتت رعاية ال�صيخ 
حممد بن مكتوم بن را�صد اآل مكتوم على مالعب نادي �صباط 
واملوؤ�ص�صات  الييدوائيير  ميين  فريقا   20 ومب�صاركة  دبييي  �صرطة 

احلكومية واخلا�صة يف اإمارات الدولة.
ال�صهر  ميين   19 ييييوم  حييتييى  ت�صتمر  الييتييي   - الييبييطييوليية  افييتييتييح 
العامة  االإدارة  مدير  املييري  �صعيد  حممد  الييلييواء   - الف�صيل 
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  دبي  �صرطة  يف  املجتمع  الإ�صعاد 
املن�صوري مدير  العقيد علي خلفان  للبطولة وذلك بح�صور 
اللجنة  دبيييي وعيي�ييصييوي  �ييصييرطيية  الييريييا�ييصييييية يف  اليي�ييصييوؤون  اإدارة 
املن�صق  را�صد  ونييادر  املهريي  و�صالح  الرميثي  طييارق  املنظمة 
ال�صركات  املهتمني وممثلني عن  والعديد من  للبطولة  العام 

الراعية.

ونقل املري اإىل احل�صور والالعبني وممثلي الفرق واجلهات 
حممد  ال�صيخ  البطولة  وراعيييي  موؤ�ص�س  حتيييييات  االإعييالمييييية 
يف  البطولة  بنجاح  ومتنياته  مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم  بن 
ن�صختها ال�صابعة يف احلفاظ على مكت�صباتها كواحدة من اأبرز 

الفعاليات الرم�صانية على م�صتوى الدولة.
واأ�صاد رئي�س اللجنة املنظمة العليا - يف ت�صريحات �صحفية - 
اإياها  باملكانة التي و�صلت لها البطولة الرم�صانية .. وا�صفا 

بالكرنفال ال�صبابي الأبناء الدولة .
اإال  هو  ما  التوايل  على  ال�صابع  للعام  ا�صتمرارها  اأن  واأ�ييصيياف 
بن  مكتوم  بن  ال�صيخ حممد  بتوجيهات  االقتداء  على  تاأكيدا 
را�صد اآل مكتوم موؤ�ص�س البطولة بال�صري على نهج املغفور له 
ال�صيخ مكتوم بن را�صد اآل مكتوم “ رحمه اهلل “ بتوفري جميع 
الريا�صي  القطاع  تطوير  نحو  املواطن  للعن�صر  الدعم  �صبل 

مناف�صات  مب�صتوى  املييري  ونييوه  الييواعييدة.  املييواهييب  واكت�صاف 
مكت�صباتها  عييلييى  للحفاظ  الييبييطييوليية  يييوؤهييل  مييا  االأول  اليييييوم 
وحتقيق املزيد من النجاحات التي حققتها على مدار الن�صخ 
جلنة  مدير  عبداهلل  ح�صن  اعتر  جانبه  من  املا�صية.  ال�صتة 
الييقييدم .. البطولة من  اإعيييداد وتطوير احلييكييام يف احتيياد كييرة 
الدولة  م�صتوى  على  الييكييروييية  الرم�صانية  الفعاليات  اأكيير 
�صرائح  جلميع  ال�صانحة  الفر�صة  مبثابة  تعد  اأنها  خ�صو�صا 
الف�صيل  ال�صهر  من  باأجواء  ريا�صي  ن�صاط  ملمار�صة  املجتمع 
امل�صتوى الفني الذي  اأن  اإىل  . واأ�صار  ي�صودها املحبة وال�صالم 
حتوذه البطولة يعد بحد ذاته االأقوى نظرا لتواجد نخبة من 
الالعبني القدامى الذي �صاركوا مع املنتخب الوطني اأو على 
�صعيد الالعبني احلاليني القادمني من فرق املراحل ال�صنية 

الأندية الدولة ف�صال عن اأبناء اجلاليات.

انطاق مناف�صات بطولة مكتوم بن را�صد الرم�صانية
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خلدون املبارك، رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي مان�ص�صرت �صيتي 
الإنكليزي يتحدث عن املو�صم املن�صرم وعن م�صتقبل ال�صيتي

�صيتي  مان�ص�صرت  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  املبارك،  حتدث معايل خلدون 
االإنكليزي، عن املو�صم املن�صرم، وعن م�صتقبل ال�صيتي الذي و�صفه بالفرتة 
من  املزيد  �صيح�صد  الييذي  بالنادي  الكبرية  ثقته  ومييدى  حما�صة  االأكيير 

االألقاب والبطوالت خالل املوا�صم القادمة.
كما واأعييرب معاليه خالل مقابلة اليوم، اأن �صمو ال�صيخ  من�صور بن زايد 
اآل نهيان ُيعنى دائًما يف اتخاذ القرارات الرئي�صية للنادي، فهذا يبعث الثقة 

التامة لدى اجلميع باأن النادي ي�صري بخطى ثابتة من التطور والتقدم.
نادي مان�ص�صرت  املبارك: ي�صري  ال�صدد �صرح معايل خلدون خليفة  وبهذا 
وهذا  واالإجنيييازات  االألقاب  املزيد من  نحو حتقيق  ثابته  على خًطا  �صيتي 
ما تعود عليه النادي خالل االأعييوام املا�صية، واإننا متحم�صون جدا لروؤية 
مدى تطور النادي بقيادة املدرب بيب جوارديوال الذي انتقى العبو الفريق 

بعناية، واإننا اليوم يف مرحلة مميزة من التطوير.
ا: اإنني على ثقة كبرية باأن النادي ي�صري باالإجتاه ال�صحيح.  واأ�صاف اأي�صً
من  الكثري  وهيينيياك  املناف�صات  ميين  العديد  �صيتي  مان�ص�صرت  خا�س  فلقد 

حما�صية  ريا�صة  هي  القدم  كرة  النادي.  تطور  مدى  ترهن  التي  االأدليية 
وم�صلية ومتلك �صعبية كبرية وهي متثل ع�صق �صغف اجلماهري، اليوجد 
البطوالت،  ا�صعاد جماهريه وح�صد  على  قييادر  النادي  اأن  �صك  اأدنييى  لييدي 

فالبد اأن تظهر النتائج االإيجابية.
ي�صتطع  اإذ مل  املا�صي كان خميًبا لالآمال،  املو�صم  اأن  �صعادته  ولقد و�صف 
البطوالت،  من  العديد  النادي  وحقق  �صبق  ولقد  لقب  اأي  حتقيق  ال�صتي 
األقاب هذا االأمر مل يعتد عليه ال�صيتي، لذا حر�س النادي  واخلييروج دون 
مع  اتفاقيات  عييدة  ُعقدت  اإذ  الفريق،  �صفوف  يف  فورية  تعديالت  بيياإجييراء 

نخبة من الالعبني ال�صباب. 
االإجنليزي  اليييدوري  يف  الثالث  باملركز  �صيتي  مان�ص�صرت  نييادي  حييل  ولقد 

املمتاز، مما �صمن له التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا. 
وبهذا اخل�صو�س اأ�صاف �صعادته: ينبغي القول باأن التهنئة بالفوز يف املركز 
الثالث تفتقد اإىل الكثري، من اجليد اأن نتواجد �صمن املراكز االأربع االأوىل 

ولكن هدفنا الفوز بلقب الدوري فهو االإحتفال احلقيقي.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266868 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق رقم 23 –

 �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة  ال�صكنية؛  التجزئة والعقارات  التجارية ومتاجر  العقارات  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وتاأجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم 
تقدميها واإدارتها بالن�صبة لل�صقق والفيالت واملكاتب وال�صبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق 
االإيجار؛  وفيالت  �صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  االإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  ومراكز  ال�صناعية  والعقارات 
خدمات �صم�صرة العقارات؛ خدمات حت�صيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ 
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ 
خدمات اال�صتثمار العقاري؛ خدمات ال�صم�صرة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االأرا�صي 
وحتديدا خدمات ا�صتمالك االأرا�صي وتثمني واختيار وا�صتمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�صتثمار؛ 
ا�صتمالك االأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

 36  املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.   الواقيعة بالفئة:  
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "يونايتد �صكوير اأبو ظبي  " مكتوبة باللغة العربية حتت �صكل 

مميز الأربعة مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب.
اال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266869 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
– اأبو ظبي - االإمارات  – �ييس.ب. رقم 6481  – الطابق رقم 23  اأبييراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  االأن�صطة  والتدريب؛  والتعليم  الرتبية  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
اال�صتجمام وحتديدا توفري ت�صهيالت �صاالت اللياقة والريا�صة البدنية )اجليمنازيوم( والنوادي ال�صحية 
وتوفري ت�صهيالت التن�س وتوفري ت�صهيالت برك ال�صباحة والنوادي ال�صاطئية وتوفري ت�صهيالت الريا�صة؛ 
توفري ت�صهيالت مالعب اجلولف؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س وحلقات التدريب وور�س 
العمل واملعار�س التجارية واللقاءات واملحا�صرات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 الواقيعة بالفئة:  41 

�صكل  حتت  العربية  باللغة  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "يونايتد �صكوير اأبو ظبي  " مكتوبة 
مميز الأربعة مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�صييرتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266870 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق رقم 23 – �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية وال�صناعية؛ 
�صوؤون  واإدارة  االأعمال  واإدارة  االإدارة  ال�صوؤون  وحتديدا  املرافق  اإدارة  االأعمال(؛  يف  م�صاعدة  )باعتبارها  التجميع  خدمات 
املوظفني والتوظيف؛ جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من االختيار من بني تلك 
اخلدمات واحل�صول عليها بكل �صهولة وي�صر؛ جتميع ت�صكيلة من ال�صلع حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من 
معاينة تلك املنتجات و�صرائها بكل �صهولة وي�صر؛ املعاجلة االإدارية الأوامر ال�صراء؛ عر�س ال�صلع على و�صائل االإعالم لغايات 
التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�صت�صارات  االأعمال؛  تقييم  املبيعات لالآخرين؛  ترويج  العينات؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع 
اال�صرتاكات يف اخلدمات  تنظيم  تاأمني لالآخرين؛  اأو  توفري  االأعمال لالآخرين؛ خدمات  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�صروعات 
واالأ�صواق  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات  االإعييالن؛  وكيياالت  خدمات  لالآخرين؛ 
اأو دعائية؛ اإجراء املزادات؛ تاأجري امل�صاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�صائل  التجارية لغايات جتارية 
االإعالن؛ خدمات اأبحاث ال�صوق فيما يتعلق باالإعالم؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة. 
 35  الواقيعة بالفئة:  

املكتوبتني  العربية  تتكون العالمة من كلمة " DHABI" باللغة االإجنليزية و كلمة " ظبي" باللغة  و�صف العالمة:  
بخط مميز مع �صكل مميز ملعني كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

اال�صييرتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266871 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م. 
–  23 رقم  وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق 

 �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة  ال�صكنية؛  التجزئة والعقارات  التجارية ومتاجر  العقارات  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وتاأجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم 
تقدميها واإدارتها بالن�صبة لل�صقق والفيالت واملكاتب وال�صبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق 
االإيجار؛  وفيالت  �صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  االإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  ومراكز  ال�صناعية  والعقارات 
خدمات �صم�صرة العقارات؛ خدمات حت�صيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ 
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ 
خدمات اال�صتثمار العقاري؛ خدمات ال�صم�صرة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االأرا�صي 
وحتديدا خدمات ا�صتمالك االأرا�صي وتثمني واختيار وا�صتمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�صتثمار؛ 
ا�صتمالك االأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

 املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.     الواقيعة بالفئة:  36 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " DHABI" باللغة االإجنليزية و كلمة " ظبي" باللغة العربية 

املكتوبتني بخط مميز مع �صكل مميز ملعني كما هو مبني يف منوذج الطلب.
اال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266872 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
– اأبو ظبي - االإمارات   6481 رقم  – �س.ب.   23 رقم  وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  االأن�صطة  والتدريب؛  والتعليم  الرتبية  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
اال�صتجمام وحتديدا توفري ت�صهيالت �صاالت اللياقة والريا�صة البدنية )اجليمنازيوم( والنوادي ال�صحية 
وتوفري ت�صهيالت التن�س وتوفري ت�صهيالت برك ال�صباحة والنوادي ال�صاطئية وتوفري ت�صهيالت الريا�صة؛ 
توفري ت�صهيالت مالعب اجلولف؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س وحلقات التدريب وور�س 
العمل واملعار�س التجارية واللقاءات واملحا�صرات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 الواقيعة بالفئة:  41 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " DHABI" باللغة االإجنليزية و كلمة " ظبي" باللغة العربية 
املكتوبتني بخط مميز مع �صكل مميز ملعني كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/26م   املودعة حتت رقم:  267160 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   
با�صييم:  �صامويل اإل. بو

وعنوانه: يونيت 7،  رقم 12 كافتيه �صرتيت، وي�صت افينيو، كزون �صيتي،  الفلبني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

مناديل مبللة ن�صائية؛ فوط ن�صائية )فوط �صحية(؛ فوط بعد الييوالدة؛ الفوط التي تثبت يف 
املالب�س الداخلية.
 الواقيعة بالفئة:  5 

 "charmee feminine protection"   و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة
يف  مو�صح  هييو  كما  مميز  �صكل  داخييل  مميييييزة   بطريقة  ال�صينية  و  االإجتليزية  باللغة  مكتوبة 

ال�صكل.  
اال�صييرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267385 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�صييم:  بنغاطي هولدجن ليمتد 
وعنوانه: الوحدة  108، الطابق-1، جيت فيليج بيلدجن 6، 

مركز دبي املايل العاملي، دبي 482010، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

جتميع ت�صكيلة من الب�صائع مل�صلحة الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من القيام ب�صكل مالئم مبعاينة 
و�صراء تلك الب�صائع؛ جتميع ت�صكيلة من الب�صائع مل�صلحة الغري تت�صمن املواد الغذائية وحتديداً احللويات 
القيام  من  امل�صتهلكني  جمهور  ميكن  مبا  وامل�صروبات  كرمي(  )اآي�س  والبوظة  والكيك  والفطائر  وال�صكاكر 
ب�صكل مالئم مبعاينة و�صراء تلك الب�صائع؛ خدمات البيع باجلملة فيما يخ�س املواد الغذائية وامل�صروبات؛ 

تقدمي املعلومات للم�صتهلكني حول منتجات االأغذية وامل�صروبات.
 الواقيعة بالفئة:  35 

"اغاتي" مكتوبة باالأحرف العربية بخط مميز على �صكل ورقة  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة 
�صجر.

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267386 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  بنغاطي هولدجن ليمتد
وعنوانه: الوحدة  108، الطابق-1، جيت فيليج بيلدجن 6، 

مركز دبي املايل العاملي، دبي 482010، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات؛ املطاعم وحافالت الطعام واملقاهي ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 
خدمات  وال�صراب؛  الطعام  جتهيز  خدمات  القهوة؛  وردهييات  املقاهي  خدمات  ال�صفري؛  وخدمات  االأك�صاك 
املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام وال�صراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�صريعة؛ توفري الوجبات املح�صرة؛ 
باخلدمات  املتعلقة  اال�صت�صارية  اخلدمات  اخلييارج؛  اأو  الداخل  يف  لتناولها  امل�صروبات  اأو  االأطعمة  حت�صري 

املذكورة اأعاله.
 الواقيعة بالفئة:  43 

"اغاتي" مكتوبة باالأحرف العربية بخط مميز على �صكل ورقة  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة 
�صجر.

اال�صييرتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266873 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
– اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة  6481 رقم  – �س.ب.   23 رقم  وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية وال�صناعية؛ 
�صوؤون  واإدارة  االأعمال  واإدارة  االإدارة  ال�صوؤون  وحتديدا  املرافق  اإدارة  االأعمال(؛  يف  م�صاعدة  )باعتبارها  التجميع  خدمات 
املوظفني والتوظيف؛ جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من االختيار من بني تلك 
اخلدمات واحل�صول عليها بكل �صهولة وي�صر؛ جتميع ت�صكيلة من ال�صلع حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من 
معاينة تلك املنتجات و�صرائها بكل �صهولة وي�صر؛ املعاجلة االإدارية الأوامر ال�صراء؛ عر�س ال�صلع على و�صائل االإعالم لغايات 
التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�صت�صارات  االأعمال؛  تقييم  املبيعات لالآخرين؛  ترويج  العينات؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع 
اال�صرتاكات يف اخلدمات  تنظيم  تاأمني لالآخرين؛  اأو  توفري  االأعمال لالآخرين؛ خدمات  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�صروعات 
واالأ�صواق  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات  االإعييالن؛  وكيياالت  خدمات  لالآخرين؛ 
اأو دعائية؛ اإجراء املزادات؛ تاأجري امل�صاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�صائل  التجارية لغايات جتارية 
االإعالن؛ خدمات اأبحاث ال�صوق فيما يتعلق باالإعالم؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 35  الواقيعة بالفئة:  

" باأحرف عربية  " مرا�صي  " باأحرف التينية بخط مميز و فوقها كلمة   MARASY " كتبت كلمة و�صف العالمة:  
بخط مميز مع �صكل  زورق �صراعي كماهو مبني يف منوذج الطلب. 

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266874 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م. 
–  23 رقم  وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق 

 �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة  ال�صكنية؛  التجزئة والعقارات  التجارية ومتاجر  العقارات  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وتاأجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم 
تقدميها واإدارتها بالن�صبة لل�صقق والفيالت واملكاتب وال�صبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق 
االإيجار؛  وفيالت  �صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  االإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  ومراكز  ال�صناعية  والعقارات 
خدمات �صم�صرة العقارات؛ خدمات حت�صيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ 
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ 
خدمات اال�صتثمار العقاري؛ خدمات ال�صم�صرة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االأرا�صي 
وحتديدا خدمات ا�صتمالك االأرا�صي وتثمني واختيار وا�صتمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�صتثمار؛ 
ا�صتمالك االأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

 36  املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.  الواقيعة بالفئة:  
 " " مرا�صي  كلمة  و فوقها  " بيياأحييرف التينية بخط مميز   MARASY " كلمة  و�صف العالمة:  كتبت 

باأحرف عربية بخط مميز مع �صكل  زورق �صراعي كماهو مبني يف منوذج الطلب.
اال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266866 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق رقم 23 – �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية وال�صناعية؛ 
�صوؤون  واإدارة  االأعمال  واإدارة  االإدارة  ال�صوؤون  وحتديدا  املرافق  اإدارة  االأعمال(؛  يف  م�صاعدة  )باعتبارها  التجميع  خدمات 
املوظفني والتوظيف؛ جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من االختيار من بني تلك 
اخلدمات واحل�صول عليها بكل �صهولة وي�صر؛ جتميع ت�صكيلة من ال�صلع حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من 
معاينة تلك املنتجات و�صرائها بكل �صهولة وي�صر؛ املعاجلة االإدارية الأوامر ال�صراء؛ عر�س ال�صلع على و�صائل االإعالم لغايات 
التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�صت�صارات  االأعمال؛  تقييم  املبيعات لالآخرين؛  ترويج  العينات؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع 
اال�صرتاكات يف اخلدمات  تنظيم  تاأمني لالآخرين؛  اأو  توفري  االأعمال لالآخرين؛ خدمات  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�صروعات 
واالأ�صواق  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات  االإعييالن؛  وكيياالت  خدمات  لالآخرين؛ 
اأو دعائية؛ اإجراء املزادات؛ تاأجري امل�صاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�صائل  التجارية لغايات جتارية 
االإعالن؛ خدمات اأبحاث ال�صوق فيما يتعلق باالإعالم؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 35  الواقيعة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "يونايتد �صكوير اأبو ظبي  " مكتوبة باللغة العربية حتت �صكل مميز الأربعة  و�صف العالمة:  
مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266875 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م. 
– اأبو ظبي - االإمارات   6481 رقم  – �س.ب.   23 رقم  وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  االأن�صطة  والتدريب؛  والتعليم  الرتبية  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
اال�صتجمام وحتديدا توفري ت�صهيالت �صاالت اللياقة والريا�صة البدنية )اجليمنازيوم( والنوادي ال�صحية 
وتوفري ت�صهيالت التن�س وتوفري ت�صهيالت برك ال�صباحة والنوادي ال�صاطئية وتوفري ت�صهيالت الريا�صة؛ 
توفري ت�صهيالت مالعب اجلولف؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س وحلقات التدريب وور�س 
العمل واملعار�س التجارية واللقاءات واملحا�صرات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 الواقيعة بالفئة:  41 

 " " مرا�صي  كلمة  و فوقها  " بيياأحييرف التينية بخط مميز   MARASY " كلمة  و�صف العالمة:  كتبت 
باأحرف عربية بخط مميز مع �صكل  زورق �صراعي كماهو مبني يف منوذج الطلب.

اال�صييرتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266863 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م.
وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق رقم 23 – �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية وال�صناعية؛ 
�صوؤون  واإدارة  االأعمال  واإدارة  االإدارة  ال�صوؤون  وحتديدا  املرافق  اإدارة  االأعمال(؛  يف  م�صاعدة  )باعتبارها  التجميع  خدمات 
املوظفني والتوظيف؛ جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من االختيار من بني تلك 
اخلدمات واحل�صول عليها بكل �صهولة وي�صر؛ جتميع ت�صكيلة من ال�صلع حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من 
معاينة تلك املنتجات و�صرائها بكل �صهولة وي�صر؛ املعاجلة االإدارية الأوامر ال�صراء؛ عر�س ال�صلع على و�صائل االإعالم لغايات 
التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�صت�صارات  االأعمال؛  تقييم  املبيعات لالآخرين؛  ترويج  العينات؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع 
اال�صرتاكات يف اخلدمات  تنظيم  تاأمني لالآخرين؛  اأو  توفري  االأعمال لالآخرين؛ خدمات  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�صروعات 
واالأ�صواق  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات  االإعييالن؛  وكيياالت  خدمات  لالآخرين؛ 
اأو دعائية؛ اإجراء املزادات؛ تاأجري امل�صاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�صائل  التجارية لغايات جتارية 
االإعالن؛ خدمات اأبحاث ال�صوق فيما يتعلق باالإعالم؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 35  الواقيعة بالفئة:  

باللغة  " مكتوبة   UNITED SQUARE ABU DHABI " عبارة  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
االإجنليزية حتت �صكل مميز الأربعة مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266864 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م. 
وعنوانه: اأبراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب – الطابق رقم 23 –

 �س.ب. رقم 6481 – اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة  ال�صكنية؛  التجزئة والعقارات  التجارية ومتاجر  العقارات  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وتاأجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم 
تقدميها واإدارتها بالن�صبة لل�صقق والفيالت واملكاتب وال�صبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق 
االإيجار؛  وفيالت  �صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  االإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقرى  ومراكز  ال�صناعية  والعقارات 
خدمات �صم�صرة العقارات؛ خدمات حت�صيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ 
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ 
خدمات اال�صتثمار العقاري؛ خدمات ال�صم�صرة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االأرا�صي 
وحتديدا خدمات ا�صتمالك االأرا�صي وتثمني واختيار وا�صتمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�صتثمار؛ 
ا�صتمالك االأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

 36  املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.  الواقيعة بالفئة:  
 "  UNITED SQUARE ABU DHABI " عييبييارة  ميين  الييعييالميية  و�صف العالمة:  تييتييكييون 

مكتوبة باللغة االإجنليزية حتت �صكل مميز الأربعة مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/22م   املودعة حتت رقم:  266865 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صييم:  انرتنا�صيونال كابيتال تريدينغ – ذ.م.م. 
– اأبو ظبي - االإمارات  – �ييس.ب. رقم 6481  – الطابق رقم 23  اأبييراج ناي�صن تاور ، برج املكاتب  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  االأن�صطة  والتدريب؛  والتعليم  الرتبية  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
اال�صتجمام وحتديدا توفري ت�صهيالت �صاالت اللياقة والريا�صة البدنية )اجليمنازيوم( والنوادي ال�صحية 
وتوفري ت�صهيالت التن�س وتوفري ت�صهيالت برك ال�صباحة والنوادي ال�صاطئية وتوفري ت�صهيالت الريا�صة؛ 
توفري ت�صهيالت مالعب اجلولف؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س وحلقات التدريب وور�س 
العمل واملعار�س التجارية واللقاءات واملحا�صرات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 الواقيعة بالفئة:  41 

 "  UNITED SQUARE ABU DHABI " عييبييارة  ميين  الييعييالميية  و�صف العالمة:  تييتييكييون 
مكتوبة باللغة االإجنليزية حتت �صكل مميز الأربعة مباين كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

اال�صييرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 املالك:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م 

Viola Outdoor:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:273428       بتاريخ:2017/5/17 م
با�صييم:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م

للمناطق  العليا  املوؤ�ص�صة  املالك  3 ق 29 م�صفح جنوب خمزن ب 1401 م�صتودع  ايكاد  وعنوانه:م�صفح 
االقت�صادية املتخ�ص�صه هاتف:026449444 �صندوق الريد:43241 امييل admin@viola.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ت�صميم وانتاج االعالنات االعالن اخلارجي 
تثبيت اللوحات على الطرق الداخليه واخلارجة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الرية 
العامة  العالقات  جمييال  يف  ا�صت�صارات  واعييالن  دعاية  واالعيييالن  بالدعاية  املتعلقة  والبحرية 

ا�صت�صارات ودرا�صات ت�صويقية اعالنات �صحفية تنظيم وادارة الفعاليات. 
و�صف العالمة:كلمة Viola باللغة االجنليزية باللون االخ�صر وحتتها كلمة Outdoor باللون 

الرمادي باللغة االجنليزية 
اال�صرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 املالك:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م 

Viola Communications:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:272683       بتاريخ:2017/5/4 م
با�صييم:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م

للمناطق  العليا  املوؤ�ص�صة  املالك  3 ق 29 م�صفح جنوب خمزن ب 1401 م�صتودع  ايكاد  وعنوانه:م�صفح 
االقت�صادية املتخ�ص�صه هاتف:026449444 �صندوق الريد:43241 امييل admin@viola.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ت�صميم وانتاج االعالنات االعالن اخلارجي 
تثبيت اللوحات على الطرق الداخليه واخلارجة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الرية 
العامة  العالقات  جمييال  يف  ا�صت�صارات  واعييالن  دعاية  واالعيييالن  بالدعاية  املتعلقة  والبحرية 

ا�صت�صارات ودرا�صات ت�صويقية اعالنات �صحفية تنظيم وادارة الفعاليات. 
 )PANTONE 2603 C( اللون بنف�صجي Viola Communications و�صف العالمة:كلمة

والرمادي )PANTONE 877 C( اللغة : االجنليزية
اال�صرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 املالك:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م 

Viola Communications:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:272681       بتاريخ:2017/5/4 م
با�صييم:فيوال كوميونيك�صنز لالت�صاالت الت�صويقية ذ.م.م

للمناطق  العليا  املوؤ�ص�صة  املالك  3 ق 29 م�صفح جنوب خمزن ب 1401 م�صتودع  ايكاد  وعنوانه:م�صفح 
االقت�صادية املتخ�ص�صه هاتف:026449444 �صندوق الريد:43241 امييل admin@viola.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 انتاج االفالم ال�صينمائية تعهدات احلفالت 
واملنا�صبات الرتفيهية انتاج الرامج وامل�صل�صالت التلفزيونية. 

 )PANTONE 2603 C( اللون بنف�صجي Viola Communications و�صف العالمة:كلمة
والرمادي )PANTONE 877 C( اللغة : االجنليزية

اال�صرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  مايو 2017 العدد 12034



غادة عبد الرازق ُتغ�صب م�صيفات الطريان
خلقت املمثلة امل�صرية غادة عبد الرازق جداًل 
لرم�صان  م�صل�صلها  حييلييقييات  بييييياأوىل  وا�ييصييعيياً 
على  يييعيير�ييس  اليييذي  جو”،  “اأر�س   2017
دور  غييادة  دت  وج�صَّ امل�صرية.   »ONE« قناة 
اأن  اإال  م�صل�صلها اجلديد،  م�صيفة طييريان يف 
الدور خلق اأزمة لدى اأ�صحاب القطاع الذين 
عروا عن ا�صتيائهم. واأ�صدرت النقابة العامة 
لل�صيافة اجلوية امل�صرية بياناً لها، االأحد، 28 
ال�صورة  خالله  من  ا�صتنكرت   ،2017 مايو 
عن  امل�صل�صل  ينقلها  التي  واملغلوطة  ال�صيئة 

فريق عمل الطائرات. وظهرت املمثلة يف اأوىل لقطات احللقة باأنها حت�صر 
حلفل باذخ مبالب�س مثرية، كما اأظهر اأحد امل�صاهد امل�صيفات وهن يتناف�صن 
على من �صتحظى ب�صرف خدمة م�صافري الدرجة االأوىل. و�صورت احللقة 
االأوىل اأن طاقم الطائرة يتمتع بحياة �صاخبة مليئة باحلفالت، كما اأن له 
اإمكانية الدخول واخلروج من املطارات دون تفتي�س، ما اأثار غ�صب العاملني 
لي�س  االأميير  اأن  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عر  اأكيييدوا  الذين  بالقطاع، 
كذلك، واأن طاقم امل�صل�صل كان عليهم �صبط معلوماتهم قبل اإجناز العمل، 
حتى ال يتم نقل معلومات خاطئة للم�صاهد.  وي�صارك يف بطولة امل�صل�صل كل 
من عبا�س اأبو احل�صن، فريال يو�صف، حممد كرمي، اأحمد فوؤاد �صليم، عبد 

الرحمن اأبو زهرة، مها اأبو عوف واأحمد عبد الوارث.

اإليكم اأطول �صاعات ال�صيام يف العامل
ال�صراب  عيين  بييذلييك  ميتنعون  حيث  رميي�ييصييان،  �صهر  �صيام  امل�صلمون  بيييداأ 
والطعام من �صروق ال�صم�س اإىل غروبها، ف�صال عن التقيد بعدد من االآداب 
االأخرى، لكن الفرتات التي ي�صومونها تختلف وفق البلدان التي يقيمون 
يف  الواقعة  البلدان  يف  ال�صيام  ويطول  االأر�صية.  الكرة  يف  وموقعها  بها، 
�صمال الكرة االأر�صية، ال�صيما يف دائرة القطب ال�صمايل، اإذ ت�صطع ال�صم�س 
اإندبندنت الريطانية،  24 �صاعة. ووفق �صحيفة  املناطق طيلة  يف بع�س 
فاإن منطقة يف �صمال فنلندا، ال ي�صتمر فيها الليل �صوى 55 دقيقة، اأي اأن 
على امل�صلمني اإن وجدوا فيها اأن ي�صوموا 23 �صاعة و5 دقائق، من حيث 
اإذ ت�صل مدة  الفرتات،  اأطول  االإ�صكندنافية  الدول  املبداأ. وي�صوم م�صلمو 
ال�صيام يف الرنويج مثال اإىل 19.48 �صاعة، بينما ي�صوم م�صلمو اإي�صلندا 
اأقاربه يف  اإن  21 �صاعة. ويقول حممد يف ت�صريح ل�صحيفة االإندبندنت، 
بنغالدي�س ي�صتغربون حني يخرهم عن �صيامه اأكر من ع�صرين �صاعة 
يف اليوم الواحد. لكن م�صلمي دول اأخرى جماورة يتبعون مواعيد االإفطار 
يف دول ال�صرق االأو�صط، اأو اأقرب بلد م�صلم اإليهم، تركيا، بالنظر اإىل طول 

فرتة النهار اأو عدم غروب ال�صم�س اأبداً.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

براد بيت يتخّل�ض من اآثار 
اأجنلينا جويل عنه!

االأمييييريكييييّيييييراد  اليينييجييم  اأّن  ييييبيييدو 
اآثار  التخّل�س من  اإىل  ي�صعى  بيت، 
زوجته ال�صابقة النجمة االأمريكّية 
اأجنييلييييينييا جيييويل. وقييييّرر بيييييت اإزالييية 
جمموعة من االأو�صام التي ر�صمها 
جويل،  رغبة  على  بناء  جلده  على 
فييقييد كييانييت االأخييييرية حتيير�ييس على 
نييقيي�ييس االأو�يييصيييام يف ُكييييّل بييلييد تذهب 
اإليييييييه. وكيي�ييصييف ميي�ييصييدر ُميييقيييّرب من 
بيت ملجّلة هوليووداليف، اأّنه ُيحّدد 
مواعيد الإزالة االأو�صام وهو م�صتعّد 

النطالقة جديدة .
و�صيعمل خراء الو�صم على تنظيف 
وذراعيه  وظيييهيييره  �يييصيييدره  ميينيياطييق 
تيياريييخ ميالد  نق�س  حيييييث  وفييخييذه 
بيت،  اأّن  امليي�ييصييدر  واأو�يييصيييح  جيييويل. 
يحتاج اإىل عام واحد ليتخّل�س من 
ُكييّل االأو�ييصييام واأّنييهييا قد تييرتك اأثراً. 
اأّن بيت لن يلجاأ  ولفت امل�صدر اإىل 
بر�صوم  االأو�ييصييام  تغطية  تقنية  اإىل 
جديدة كما فعل ديب واأمر هريد. 
اآثار  ميين  الكثري  لييديييه  اأن  واأ�ييصيياف 
التخل�س  واأن  جييلييده  عييلييى  جيييويل 

منها يحتاج اإىل ر�صوم كبرية.

دولر مبعدة لجئ �صوري  1800
لعملية  عيياًمييا،   32 العمر  من  يبلغ  �صوري  الجييئ  خ�صع 
امل�صت�صفيات  اأحييييد  اإىل  اإدخييياليييه  بييعييد  عيياجييليية  جييراحييييية 
الهولندية، نتيجة اآالم حادة يف بطنه اإ�صافة اإىل اأعرا�س 
تبنّي  ال�صينية،  االأ�صعة  عر  املعاينة  وبعد  �صديد.  قيييء 
ليت�صح الحقاً  ال�صاب،  ي�صتقر يف معدة  اأن ج�صًما غريًبا 
ملفوفة  اأمريكية  دوالرات   1807 مبلغ  عن  عبارة  اأنييه 
انتهاء  وبعد  النايلون.  كي�ًصا �صغرًيا من   26 باأكر من 
اأ مدخراته  العملية وعودة املري�س اإىل وعيه، قال اإنه خبَّ
لل�صرقة  تعر�صه  ميين  خييوًفييا  داخيييل معدته  اأمييوالييه  وكييل 
اأوروبا  اإىل  �صوريا  ميين  �صاقة  جلييوء  برحلة  قيامه  اأثيينيياء 
الالجئ  وخ�صع  هولندا.  اأو  اأملانيا  اإىل  الو�صول  بهدف 
لعملية جراحية بعد ف�صل االأطباء يف ا�صتخراج االأموال 
عن طريق املنظار، ليخرج بعدها الالجئ من امل�صت�صفى 
ويت�صّلم املبلغ كاماًل ليكمل رحلته، حيث قال اإن هدفه اأن 

ي�صل اإىل اأملانيا اأو �صيتوّجه اإىل هولندا اإذا تعذر االأمر.

�صحلية �صامة ت�صافر من 
اأفريقيا اإىل اأمريكا 

ا�صتدعت �صلطات اأحد املطارات بوالية فلوريدا االأمريكية، 
اأخ�صائيني من اإدارة احلياة الرية بعدما مت العثور على 
على منت طائرة  اأقيييدام   4 �صامة طولها  �ييصييوداء  �صحلية 
وحدة  اإن  دايد”  “ميامي  اأنييبيياء  وكيياليية  وذكيييرت  �صحن.  
اأمن  من  الت�صال  ا�صتجابت  الرية  احلياة  الإدارة  تابعة 
مطار ميامي الدويل ليل الثالثاء املا�صي، حيث اكت�صف 

اأحد اأفراد الطاقم ال�صحلية على منت طائرة �صحن. 
املنقذين من االإم�صاك بال�صحلية،  وقد متكن فريق من 
وو�صعها يف قف�س خا�س بالكالب. وقالت متحدثة با�صم 
اأم�صك  االإنييقيياذ  بيياأن رجييل  الرية يف ميامي  اإدارة احلياة 
بال�صحلية و�صلمها الإدارة احلفاظ على احلياة الرية يف 
ال�صحلية  هذه  موطن  اإن  الناطقة:  واأ�صافت  فلوريدا.  
وجه  على  تنزانيا  اإفييريييقييييياً،  �ييصييرق  هييو  االأ�ييصييلييي  ال�صامة 
التحديد. اإنها نوعية خطرية من ال�صحايل الأنها ميكن 

اأن ت�صبح عدوانية وتوجه لدغات �صامة ل�صحيتها .
يت�صح  مل  االإليييكيييرتوين،  اآي”  بييي  “يو  مييوقييع  وبح�صب 
كيف و�صلت ال�صحلية اإىل طائرة ال�صحن التي مل تذكر 

ال�صلطات املكان الذي جاءت منه. 

فيل يقطع �صارعًا ملمار�صة كرة القدم
اأظهر ت�صجيل م�صور طريف ن�صر على موقع يوتيوب، فياًل 
الهندية،  ال�صوارع  اأحد  وهو يركل عبوة بال�صتيكية و�صط 

ما ت�صبب بقطع حركة املرور يف ال�صارع. 
ال�صوارع  اأحد  �صيارته يف  اأك�صوي جوجوي يقود  كان  بينما 
الهندية، فوجئ بازدحام مروري جمهول ال�صبب، فقرر اأن 
وفوجئ  االزدحيييام،  هييذا  �صبب  ليتبني  �صيارته  يرتجل من 

بفيل �صخم يلهو و�صط الطريق بعبوة بال�صتيكية. 
الطريق مع  عييائييداً من رحلة على  كييان  اإنييه  اأك�صوي  وقييال 
بع�س االأ�صدقاء عندما �صادفوا اختناقاً مرورياً يف منطقة 

اأ�صام، وفق ما ورد يف موقع “يو بي اآي” االإلكرتوين. 

ن�صائح ملواجهة اجلفاف خال ال�صيام
بالتعب  ال�صائم  ي�صتد احلر وي�صعر  ال�صيف، حيث  ال�صيام، وخا�صة يف فرتة  التعّر�س للجفاف خالل فرتة  تزداد فر�صة 
اأ�صرة يف مركز ميدكري الطبي، ال�صارقة الدكتورة هبة ك�صمولة لي 24 جمموعة ن�صائح  واالإعياء. وقدمت اأخ�صائية طب 
االأمالح  عالية من  ن�صبة  على  التي حتتوي  االأطعمة  -1 جتنب  واأبييرزهييا:  ال�صيام  باجلفاف خالل فرتة  ال�صعور  لتجنب 
وامل�صروبات الغازية واملك�صرات والوجبات ال�صريعة كونها تزيد من ن�صبة امت�صا�س املاء يف اجل�صم وتوؤدي اإىل اجلفاف. -2 
تناول جرعات كبرية من الفواكه واخل�صار التي تقوم بحفظ املاء داخل اجل�صم، باالإ�صافة اإىل التمر، حيث يحمي اجل�صم 
من اجلفاف وي�صاهم يف ترطيبه با�صتمرار، مع �صرب اللنب الطازج وتناول وجبة االأرز االأبي�س ملا يحتويه من ن�صبة عالية 
من املياه.  -3 التحفيف من �صرب القهوة وا�صتبدالها بال�صاي واالأع�صاب الطبيعية والتقليل من �صرب ال�صوائل بعد االإفطار 
مبا�صرة حتى ال يتّم فقدان ال�صوائل ب�صكل �صريع من خالل التبول. ويتّم التعوي�س عنها بتناول اخل�صار والتمر اللذان 
يحافظون على ن�صبة املياه املتوازنة يف اجل�صم. -4  جتنب التعر�س الأ�صعة ال�صم�س وقت النهار اأثناء ال�صوم ومراعاة ارتداء 
املالب�س اخلفيفة، وممار�صة الريا�صة 45 دقيقة قبل االإفطار لتعوي�س ما فقد من ال�صوائل بعده.  اأعرا�س اجلفاف واأفادت 
املزمنة  باالأمرا�س  امل�صابون  واالأ�صخا�س  وامل�صنون  االأطفال  هم  للجفاف  عر�صة  الفئات  اأكيير  اأن  ك�صمولة  هبة  الطبيبة 

كال�صكري واأمرا�س الكلى، باالإ�صافة اإىل كل من يبذل جمهوداً ج�صدياً اأثناء تعر�صه لل�صم�س. 
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معلمان يرميان طالبة من الطابق الثالث
باإلقاء  باك�صتان،  البنجاب �صرق  باإقليم  قام معلمان يف مدر�صة 
مباين  اأحيييد  يف  الثالث  الطابق  ميين  التا�صع  ال�صف  يف  طالبة 
اإىل  اأدى  ما  دورهييا  الف�صل يف  تنظيف  رف�صها  ب�صبب  املدر�صة، 

اإ�صابتها بجروح خطرة.
اأن  االثيينييني،  االأول  اميي�ييس  الباك�صتانية،  دون  �صحيفة  وذكيييرت 
املييدر�ييصيية الواقعة  يييعييمييالن يف  الييلييذييين  املييعييلييمييني احلييكييوميييييني 
اتهما  االإقييليييييم،  عييا�ييصييميية  مييدييينيية الهيييور  �ييصييهييدارا يف  مبنطقة 

بال�صروع يف القتل.
العمر  من  البالغة  نييور،  فجر  الطالبة  بيياأن  ال�صحيفة  واأفيييادت 
14 عاماً، ت�صارع االآن من اأجل البقاء على قيد احلياة، يف اأحد 
اإثر  خطرة  الإ�صابات  تعر�صها  بعد  وذلييك  الهييور،  م�صت�صفيات 
احلادث. وقال االأطباء اإن نور تعاين من ك�صور عدة، كما اأ�صيبت 
بقطع يف احلبل ال�صوكي. من ناحية اأخييرى، اأ�صيب والييدا نور 
بحالة من عدم الت�صديق، واأعربا كذلك عن �صدمتهما ب�صبب 

حتول املعلمني اإىل هذا القدر من عدم االإن�صانية.

معاق يطوف الكعبة على لوح خ�صبي
اأحد املعتمرين مبتور القدم يطوف حول  اأظهر مقطع فيديو 
باأربعة  مييزود  خ�صبي  لييوح  على  جل�س  اأن  بعد  امل�صرفة،  الكعبة 
اإطييارات �صغرية. وبييدا يف الفيديو املعتمر -وهييو من اجلن�صية 
املغربية ويدعى حممد حميدي- وهو يتحرك على اللوح بني 
من  عييدٌد  تطوع  فيما  اللوح،  لدفع  يديه  م�صتخدماً  الطائفني 

املعتمرين مب�صاعدته على التحرك ب�صحبه من يديه.
عاماً   17 نحو  قبل  �صري  حليييادث  تعر�س  اأنيييه  حميدي  واأبييييان 
ت�صبب يف برت رجله اليمنى، مبيناً وفقاً ل�صحيفة �صبق اأنه ف�صل 
ا�صتخدام  من  بييداًل  بنف�صه،  �صنعه  الييذي  اللوح  بهذا  الييطييواف 
املتوفرة باحلرم؛ طمعاً يف االأجر والثواب  العربات الكهربائية 
من اهلل تعاىل. وك�صف اأنه يوؤدي منا�صك العمرة للمرة الثانية 
يف حياته، ويحلم باأداء منا�صك احلج قريباً، الفتاً اإىل اأنه يعي�س 

حياته ب�صكل طبيعي ولديه خم�صة اأبناء.

يقتل �صخ�صني وي�صيب 18 ب�صكني
كان  رجيياًل  اإن  )�صينخوا(  اجلييديييدة  ال�صني  اأنييبيياء  وكيياليية  قالت 
واأ�صاب  �صخ�صني  قتل  باأنه خمتل عقلياً  وي�صتبه  �صكيناً  ي�صهر 

18 اآخرين يف ال�صني. 
كثرية  دول  مييع  باملقارنة  ال�صني  يف  نيييادرة  العنيفة  واجلييرمييية 
اأخرى ولكن وقعت يف ال�صنوات االأخييرية �صل�صلة من الهجمات 

بال�صكاكني والبلطات وا�صتهدف كثري منها اأطفااًل.
الهجوم  بعد  امل�صت�صفى  اإىل  ُنقال  �صخ�صني  اإن  �صينخوا  وقالت 
الذي وقع يوم االأحد يف اإقليم قويت�صو يف جنوب غرب ال�صني 

ووفاة �صخ�صني، ومل تذكر الوكالة تفا�صيل ب�صاأن ال�صحايا.
واحتجزت ال�صرطة املهاجم الذي يبلغ عمره 30 عاماً ويجري 
التحقيق يف احلادث، ونقلت �صينخوا عن والد امل�صتبه به قوله 
اإن البنه تاريخاً من املر�س العقلي. ويف يناير اأ�صاب رجل 11 
واأ�صيب  قوانغ�صي،  منطقة  يف  اأطفال  رو�صة  يف  ب�صفرة  طفاًل 
نوفمر يف منطقة  ب�صكني يف  رجييل  �صنه  هييجييوم  اأطييفييال يف   7

اأخرى. 
مايا ترينر البالغة من العمر 6 �صنوات تلقي كلمة بح�صور االأمري هاري يف حفل اإطالق فريق بريطانيا العظمى لالألعاب اإنفيكتو�س يف تورونتو يف قاعة بلي�صرتز يف لندن. )رويرتز(

روبي: ترددت ب�صاأن “رم�صان 
كرمي” ب�صبب �صخ�صيتي

ال تييوؤميين الييفيينييانيية امليي�ييصييرييية روبي 
االأعمال  وكييرة  االنت�صار  بنظرية 
الييفيينييييية، ليييذا حتييياول دائيييًميييا انتقاء 
تكون  اأن  على  واحليير�ييس  اأعييمييالييهييا 
ثيييريييية املييحييتييوى وخمييتييلييفيية. وبعد 
“بدون ذكر  جناح م�صل�صها االأخري 
حامد،  وحيييييد  لييلييمييوؤلييف  اأ�صماء” 
3 �صنوات  مييينيييذ   عييير�يييس  واليييييييذي 
عمل  عيين  والبحث  الغياب  ف�صلت 
 7102 وفى رم�صان  فني متميز، 
ا�صم  يحمل  مب�صل�صل  روبيييي  عيييادت 
�صامح  للمخرج  كرمي”  “رم�صان 
عبدالعزيز. وعن دورها يف م�صل�صل 
روبي  حتييدثييت  كرمي”  “رم�صان 
�صديدة  ب�صراحة  قائلة:  نيوز  الإرم 
ترددت كثرًيا يف قبول امل�صل�صل الأن 
�صعبة  اأجيي�ييصييدهييا  الييتييي  ال�صخ�صية 
جًدا وكنت خائفة اأن يكرهني النا�س 
الأنني اأج�صد دور فتاة متمردة على 
طوال  وتكذب  ال�صخ�صية،  حياتها 
الوقت وتييتييراأ من والييدهييا الفقري 
ويقوم  ب�صيًطا  موظًفا  يعمل  الييذي 

بدور امل�صحراتي تطوًعا. 

اأوقع خامتًا ما�صيًا يف 
مرحا�ض الطائرة

فيييييرح رجيييييل �ييصييييينييي بيييعيييدميييا جنح 
اإرجييياع خامته  املييطييار ميين  موظفو 
اأكر  قيمته  تبلغ  اليييذي  الييثييمييني، 
من 43 األف دوالر اأمريكي، وذلك 
بعدما اأوقعه يف مرحا�س الطائرة 

عن طريق اخلطاأ.
وبح�صب و�صائل االإعالم ال�صينية، 
فاإن الرجل الذي يدعى �صني، قد 
املرحا�س  االأمليييا�يييس يف  اأوقييييع خيييامت 
هانغت�صو  مدينة  اىل  رحلة  خييالل 

يف ال�صني يوم 21 اأيار اجلاري.
وقد طلب الرجل امل�صدوم امل�صاعدة 
متكنوا  الذين  املطار  موظفي  من 
من �صحب اخلامت بعد �صاعات من 

البحث.

اأثار باحثون من جامعة بريزيت يف فل�صطني، جداًل بعد 
ال�ُصمنة  “اأبحاث  جملة  يف  حتذيرّية  لدرا�صة  ن�صرهم 
وامل�صروبات  الييفييّوارة  املياه  �صّد  ال�صريرّية”،  واملمار�صة 
الييغييازّييية، الييتييي ُتيي�ييصييرُي اإىل اأّنييييه ميين �ييصيياأن اإ�ييصييافيية ثاين 
ُيحّفز  اأن  بالقارورة،  املُعّباأة  املياه  اإىل  الكربون  اأوك�صيد 
الييوزن، وذلك بفتح ال�صهّية على تناول املزيد من  زيادة 

الطعام.
من خالل اإختبارات اأُجريت على الفئران، وعلى حواىل 
واأ�صارت  الفر�صّية،  هييذه  تيياأكيييييد  متَّ  قييد  متطوًعا،   20
الغازّية  وامل�صروبات  الييفييّوارة  املييييياه  اأّن  اإىل  االإخييتييبييارات 
الغريلني،  هييرمييون  زييييادة يف م�صتوى  حُتييدث  االأخييييرى، 

وهو هرمون اله�صم الذي يحّفز ال�صهّية.
الهرمون  هييذا  زييييادة  فييياإنَّ  الباحثني،  اإىل  بالن�صبة  اأّميييا 
املييزيييد من  تيينيياول  ُي�صّجع على  بيياجلييوع، �صوف  املُييرتييبييط 

الطعام، لكي ي�صعر املرء بال�صبع متاًما.
ومييين خيييالل الييدرا�ييصييييييييييييييييية، اأظيييهيييرت اليييفيييئيييران، وكذلك 
ال�صبيييييييييياح،  يف  الييفييّوارة  املييييياه  �صربوا  مّميين  املتطوعون 

هذا،  اجلييييييوع  هرميييييييييون  ميين  اأعييلييى  م�صيييييييييتوى  وجييود 
بحوايل �صّتة اأ�صعييييياف من اأولئيييييييك الذين �صيييييييربوا املياه 

العادّية.
دليييييل عييلييمييي قيييد يييكييون مييين اليي�ييصييعييب اإثيييبييياتيييه: واإنتبه 
الباحثون، اأنَّ الفئران التي �صربت امل�صروبات الغازّية مع 
اأو من دون �صكر، قد منت باأكر من 20 يف املئة، ُمقارنًة 
الغازّية  امل�صروبات  تتناول  مل  التي  االأخيييرى  بالفئران 
�صربت  التي  القوار�س  كبد  حول  الدهون  اأنَّ  والحظوا 

املياه الفّوارة، اإزدادت كذلك.
الفّوارة  املييييياه  �صربوا  مّميين  الب�صر  ميين  املتطوعون  اأّميييا 
وامل�صروبات الغازّية، اأظهروا م�صتويات اأعلى من هرمون 
مياًها  �ييصييربييوا  الييذييين  باملتطوعني  ُمييقييارنييًة  الييغييريييلييني، 

عادية، اأو م�صروبات خالية من ال�صّكر.
الدرا�صات، من  املزيد من  اإجييراء  اإىل  لكّن هناك حاجة 
الكربون  اأوك�صيد  ثيياين  اأّن  علمي،  ب�صكٍل  االإثييبييات  اأجييل 
م�صتوى  يييزيييد  اأن  مُيييكيين  امليي�ييصييروبييات،  تت�صّمنه  اليييذي 

اجلوع، واأّنه ميّثل عاماًل لزيادة الوزن وال�ُصمنة.

حان الوقت للتخّل�ض من هذه العادة!

�صّر دموع كري�صنت دان�صت يف كان
�صجادة  على  وقوفها  عند  مييوؤّثييٍر  ب�صكٍل  دان�صت،  كري�صنت  املمثلة  بكاء  احل�صور  �صتغرب 

مهرجان “كان” ال�صينمائي بن�صخته ال�صبعني.
وفور و�صولها مع زمالئها يف فيلم »The beguiled«، اإيل فانينغ ونيكول كيدمان 

وكولن واملخرجة �صوفيا كوبوال، تاأثرت دان�صت عندما وقفت الأخذ �صورٍة تذكارّية.
ومل ت�صبح عاطفيًة قلياًل بل انهارت بالبكاء وبداأت مب�صح دموعها عن وجهها.

مل�صاركتها  بكت  عيياًمييا(   35( دانيي�ييصييت  فييياإّن  الييريييطيياين،   »Metro« مييوقييع  وبح�صب 
ال�صجادة احلمراء مع كوبوال.

وك�صف م�صدر مقّرب من دان�صت: انتقلت جمدداً اإىل مهرجان كان مع رفاقها واملخرجة 
�صوفيا.. هذه دموع الفرح ! .

ُي�صار اإىل اأّن النجمة العاملية اأ�صبحت خمطوبًة حلبيبها النجم ج�صي بلمونز، بعد اأن 
عر�س عليها الزواج عقب حفل الغولدن غلوب ووافقت.


